
 

 

Raportul Președintelui Consiliului Județean Tulcea 

privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 

Consiliului Județean Tulcea 

în perioada ianuarie-decembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Stimate Doamne și Domni Consilieri Județeni, 

Domnilor Vicepreședinți, 

 

 În acest moment de bilanț privind activitatea pe anul 2018, țin să subliniez faptul 

că ceea ce s-a realizat în anul anterior, asemeni realizărilor din toți acești ani care au 

trecut de când lucrăm împreună, reprezintă un efort conjugat al Executivului și al 

Legislativului. Aș dori, pe această cale, să-mi exprim sentimentele de respect și 

mulțumire atât față de colegii consilieri județeni, care au reprezentat aici vocea 

cetățenilor tulceni, cât și față de colegii din Executivul Consiliului Județean, al căror 

profesionalism a contribuit, prin activitatea de zi cu zi, la materializarea tuturor 

inițiativelor anului 2018.  

       În cursul anului  trecut, Consiliul Județean Tulcea s-a întrunit în 19 şedinţe, dintre 

care 12  ordinare și 7 extraordinare, și au fost adoptate 229 de hotărâri, iar 

președintele Consiliului Județean a emis un număr de 418  dispoziții. 

      Referitor la activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, 

sunt de menționat următoarele: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitatea Economică, Buget, Finanțe și Administrativ 

 

Conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, o atribuție importantă a președintelui Consiliului Județean este cea privind „bugetul 

propriu al județului”. 

Prin direcția de specialitate, respectiv Direcția Economică Buget Finanțe şi Administrativ - 

Serviciul Buget Finanţe Contabilitate, s-a fundamentat proiectul de buget de venituri și cheltuieli, pe 

baza prevederilor Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și a propunerilor 

direcțiilor și serviciilor din aparatul propriu și ale instituțiilor subordonate,  care a fost supus aprobării 

conform prevederilor legale. Totodată, s-a urmărit execuția bugetului, încasarea veniturilor și 

efectuarea cheltuielilor dar și încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  

 În anul 2018, Consiliul Județean a avut ca atribuții și repartizarea sumei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% 

din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ - teritoriale. În 

vederea  asigurării unei repartiții echilibrate, prin direcție s-au solicitat propuneri de investiţii de la 

consiliile locale și au fost organizate consultări cu primarii din localităţile judeţului.   

 Proiectele de hotărâri de aprobare şi rectificare a bugetelor de venituri și cheltuieli,  

fundamentate și prezentate în anul 2018, au fost în număr de 52, inclusiv bugetul fondurilor 

nerambursabile, bugetele instituțiilor din subordine şi ale regiilor autonome de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean. 

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea pe anul 2018 a fost aprobat în baza legii anuale de aprobare 

a bugetului de stat şi conform Hotărârii nr. 23/02/2018 a Consiliului Judeţean Tulcea, fiind prevăzută 

suma de 169.580 mii lei la venituri şi 222.622 mii lei la cheltuieli. 

Bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean au fost aprobate, de asemenea, prin 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean, respectiv  H.C.J. nr. 24/02.2018, nr. 25/02.2018, nr. 26/02.2018, nr. 

27/02.2018 și nr. 28/02.2018. 

Bugetele regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea au fost aprobate prin 

H.C.J. nr. 29/02.2018 şi nr. 30/02.2018. 

De asemenea, au fost fundamentate și supuse aprobării un număr de 4 proiecte de hotărâri 

privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, fiind transmise către consiliile locale sumele repartizate pentru fiecare localitate. 

În cursul anului, în funcție de unele necesități privind unele categorii de cheltuieli, au fost 

fundamentate și supuse aprobării un număr de 14 dispoziții ale președintelui Consiliului J 

udețean privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii 

nr. 500/2002 privind finanţele publice, în lunile octombrie - decembrie 2018 s-a desfăşurat acţiunea de 

întocmire a proiectului de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru perioada 2020-2022 pentru 

bugetul propriu al Consiliului Judeţean şi al instituţiilor subordonate. 

În acest sens, au fost solicitate propuneri de la toate direcţiile şi serviciile Consiliului Judeţean, 

precum şi de la instituţiile subordonate, care au fost analizate şi centralizate la nivelul 

compartimentului buget şi transmise la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea.  

Pe parcursul anului 2018, s-au făcut intervenţii la Guvernul României, Ministerul Finanţelor 

Publice, în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2018, de la bugetul de stat, pentru județul 

Tulcea, precum și la ministerele care gestionează programe naționale. 

La finele anului 2018, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice privind 

închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, s-au întocmit conturi de execuţie pentru: subvenţii 

pentru drepturile persoanelor cu handicap; sume defalcate din TVA pentru învăţământ special, 



personal neclerical, asistenţă socială, produse lactate şi de panificaţie, drumuri judeţene şi serviciul de 

evidenţă a persoanelor, subvenţii pentru finanțarea programelor naţionale de dezvoltare locală. 

Pentru anul 2018, au fost prevăzute a se realiza venituri totale în valoare de 207.975,00 

mii lei (conform bugetului de venituri şi cheltuieli), realizându-se efectiv venituri totale în 

valoare de 168.227,31 mii lei. 

Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate este de 20,80%.    

Din totalul de 6.916,09  mii lei reprezentând încasări în cadrul veniturilor proprii (Taxa asupra 

mijloacelor de transport persoane juridice, Venituri din concesiuni şi închirieri, Venituri din amenzi şi 

alte sancţiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale, Alte amenzi, penalităţi şi confiscări, Alte venituri, 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, Venituri din vânzarea unor bunuri 

aparţinând domeniului privat), veniturile din concesiuni şi închirieri reprezintă 80,90%. 

Contractele de închiriere şi concesiune încheiate pentru amenajările piscicole şi agricole sunt 

clasificate (pentru a fi analizate) în două grupe, şi anume: 

a) - contracte aflate în derulare la data de 31.12.2018; 

b) - contracte reziliate până la data de 31.12.2018. 

Astfel, la data de 31.12.2018 se aflau în derulare 107 contracte de concesiune, din care o parte 

au înregistrat restanţe la plata redevenţei curente (faţă de termenul scadent stabilit conform 

contractelor de concesiune încheiate), pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 

950,47 mii lei (majorări calculate până la data de 31.12.2018).  

A doua categorie este constituită din debite aferente contractelor de concesiune reziliate, 

înregistrându-se un debit total, la data de 31.12.2018, în sumă de 5.151,29 mii lei, conform dosarelor 

aflate pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 315,34 mii lei aparţin debitorilor aflaţi în procedura 

insolvenţei.  

 Totalul încasărilor aferente anului 2018, conform contractelor de concesiune, este de 5.600,96 

mii lei, din care 677,03 mii lei redevenţă încasată din anii precedenţi. 

Pentru recuperarea debitelor, au fost trimise notificări concesionarilor și au fost întocmite 

documentele necesare în vederea recuperării acestor sume prin procedurile prevăzute de dispozițiile în 

vigoare. 

Pe tot parcursul anului 2018, s-a urmărit emiterea facturilor şi încasarea acestora pentru 

redevenţele scadente conform contractelor de concesiune, contractelor de închiriere şi pentru tarifele 

privind depăşirea limitelor de tonaj sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în România, care 

circulă pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea. 

Consiliul Judeţean Tulcea a încasat în anul 2018 suma de 167,65 mii lei reprezentând taxa de 

utilizare a drumurilor judeţene. 

În cursul anului 2018, au fost elaborate proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

      - Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole;  

      - Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

Judeţului Tulcea şi ale instituţiilor publice subordonate şi ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, pentru anul 2018; 

 În vederea implementării programelor de încurajare a consumului de fructe în şcoli (OUG nr. 

24/2010) şi de furnizare a produselor de panificaţie şi lactate elevilor din instituţiile şcolare (OUG nr. 

96/2002), la nivelul Judeţului Tulcea, s-au întocmit următoarele documente: 

- Desfăşurătorul instituţiilor de învăţământ ai căror elevi au beneficiat de mere în cadrul 

programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. 

- Desfăşurătorul instituţiilor de învăţământ ai căror elevi au beneficiat de produse lactate în 

cadrul programului privind distribuţia produselor lactate pentru elevii claselor I-VIII din învăţământul 

de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 

de 4 ore. 



În vederea desfăşurării în condiţii optime a programelor, s-au efectuat verificări în unităţile de 

învăţământ din judeţ, pentru respectarea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi caracteristicile 

generale din Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 85/2010. 

- „Cererea pentru aprobarea solicitantului de ajutor comunitar” către APIA – Centrul Judeţean 

Tulcea, pentru programul lapte în școli. 

- Verificarea situaţiilor lunare depuse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în vederea 

acordării vizei „bun de plată” pentru facturarea sumelor aferente programelor. 

La cheltuieli, execuția pe anul 2018 este în sumă de 173.578 mii lei, față de prevederi de 

275.107 mii lei, în procent de 96,92% față de execuția veniturilor. La sfârșitul anului, exercițiul 

financiar s-a încheiat cu excedent, care se reflectă în excedentul anului precedent, reprezentând sumele 

primite din rambursări pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și din venituri proprii. 

A. Bugetul propriu - execuția  la cheltuieli - pe capitole se prezintă după cum urmează: 

1.Autorităţi executive  – cod  51.02 creditele prevăzute au fost în sumă de 26.833 mii lei, iar    

plăţile efectuate au fost în sumă de 23.741 mii lei; cu o pondere în total cheltuieli de 9,75%; 

2.Alte servicii publice generale cod 54.02 – credite  bugetare anuale prevăzute 2.198 mii lei, 

execuție 1.627 mii lei; 

3.Tranzacții privind datoria publică – cod 55.02 - față de 780 mii lei prevederi bugetare, 

execuție 769 mii lei, pondere în total cheltuieli 0,38%; 

4.Apărare națională – cod 60.02 - Centrele Militare Judeţene - prevedere 533 mii lei, execuție 

441 mii lei; 

5.Protecție civilă – cod 61.02.05 - I.J.S.U. și ATOP - prevedere 504 mii lei, execuție 429 mii 

lei; 

6.Învăţământ – cod 65.02. - creditele prevăzute au fost în sumă de 132 mii lei, iar plăţile 

efectuate în sumă de 125 mii lei;  

7. Sănătate – cod 66.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 8.083 mii lei, iar plăţile 

efectuate sunt în sumă de 5.609 mii lei, reprezentând sume transferate pentru investiții la Spitalul 

Judeţean, precum şi cheltuieli de capital realizate de Consiliul Judeţean Tulcea; 

8. Cultură – cod. 67.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 17.157 mii lei şi plăţile 

efectuate în sumă de 14.918 mii lei; 

9. Asistenţă socială – cod 68.02 - creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 101.987 mii 

lei şi plăţi efectuate în sumă de 101.664 mii lei, cu pondere în total cheltuieli de 36,95%; 

10. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cod.70.02 - creditele bugetare au fost prevăzute în 

sumă de 18.020  mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 1 mii lei; 

11. Protecţia mediului – 74.02 colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – credite bugetare 

prevăzute 959 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 813 mii lei, 0,34% pondere în total cheltuieli. 

12. Acţiuni generale economice – 80.02 combatere inundaţii şi programe de dezvoltare 

regională – credite bugetare prevăzute 11.294 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2.642 mii lei, 

pondere în total cheltuieli 1,08%. 

13. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – 83.02 - credite bugetare prevăzute 300 

mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 0 mii lei. 

14. Transporturi - 84.02 - credite bugetare prevăzute 79.126 mii lei, plăți efectuate în sumă de 

16.446 mii lei, pondere în total cheltuieli 5,97%; 

15. Alte acțiuni economice/turism - 87.02 - credite bugetare prevăzute 2.060 mii lei, plăți 

efectuate -1.048 mii lei, pondere în total cheltuieli 0,38%. 

B. Bugetul instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean - finanțate din subvenții și 

venituri proprii: 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2018 – 170.698 

mii lei, execuție 138.077 mii lei, veniturile totale s-au realizat în procent de 79,63%; 



2. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale – credite bugetare aprobate - 6.371 mii lei, execuție 

6.056 mii lei, veniturile proprii s-au realizat în procent de 93,08%; 

3. Centrul Cultural Jean Bart – credite 2018 aprobate 2.502 mii lei, execuție 2.330 mii lei, 

venituri totale fiind realizate în procent de 82,42%; 

4. Biblioteca Județeană „Panait Cerna” - credite 114 mii lei, execuție 220 mii lei, veniturile 

proprii fiind realizate în procent de 87,86%; 

5. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea - credite 2018 suma de 

2.100 mii lei, execuție 1.754 mii lei, veniturile proprii fiind realizate în procent de 99,47%. 

 

Pentru împrumuturile contractate de instituţia noastră cu C.E.C. Bank Tulcea pentru cele două 

contracte, s-au transmis Ministerului de Finanţe - Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică 

situaţiile privind împrumuturile interne/externe contractate direct, fără garanţia statului, sau garantate 

de autoritatea administraţiei publice locale.  

Referitor la cheltuielile de dezvoltare a aparatului propriu și a instituțiilor subordonate 

(cheltuieli efective de capital şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare) au fost în 

sumă de 5.332 mii lei și respectiv 1.349 mii lei în anul 2018. 

 Conform atribuţiilor direcției, în anul 2018, s-au întocmit Situaţii financiare conform 

prevederilor locale pentru bugetul propriu și pentru un număr de 8 instituţii  (partea de bilanţ şi anexe), 

Raportul (partea de explicaţii a soldurilor înregistrate în conturi la data raportării), anexe aferente. 

S-a întocmit proiectul de hotărâre, raportul şi anexele pentru aprobarea contului de execuţie 

bugetară a anului 2018. 

 A fost asigurată evidenţa contabilă patrimonială şi financiară a Consiliului Judeţean Tulcea, 

respectiv execuţia bugetară a cheltuielilor, dar şi a veniturilor prin întocmirea lunară a contului de 

execuţie bugetară, a balanţei de verificare şi a celorlalte documente contabile specifice.  

Au fost întocmite şi transmise către Autorităţile de management cereri de plată și de 

rambursare pentru proiectul finanţat din fonduri structurale „Sistemul de management integrat al 

deșeurilor” SMIS 2014+101628, Proiect Hericoast – Managementul patrimoniului cultural de coastă”, 

„Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna” SMIS 118122 și 

„Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură 

de înaltă performanță – SMIS 125226, Modernizare infrastructura de transport regional pe tronsoanele 

Niculițel și Turda-Sarichioi – SMIS 115509, Modernizare infrastructura de transport regional pe 

traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă – SMIS 115504, Modernizare infrastructura de transport regional 

pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus – SMIS 115506.  

S-au respectat prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata  

cheltuielilor publice, conform bugetului apobat, iar prin acordarea „vizei de control financiar 

preventiv” de către personalul împuternicit pentru aceasta, s-a urmărit respectarea legalității, 

regularității și încadrarea în sumele prevăzute  pe capitole, titluri și aliniate  de categorii de cheltuieli. 

S-a organizat operațiunea de inventariere generală anuală a patrimoniului şi s-a coordonat  

desfăşurarea acesteia. 

Pe tot parcursul anului, prioritate a fost cunoaşterea şi aplicarea Normelor metodologice, 

instrucţiuni elaborate de M.F.P. în domeniul bugetar, financiar şi contabil, a legislaţiei care a avut 

implicaţii în activitatea direcției. 

A fost asigurată evidenţa contabilă patrimonială şi financiară pentru fiecare proiect cu finanţare 

nerambursabilă derulat de Consiliul Judeţean Tulcea, respectiv execuţia bugetară a cheltuielilor, dar şi 

a veniturilor prin întocmirea lunară a contului de execuţie bugetară, a balanţei de verificare şi a 

celorlalte documente contabile specifice. 

 

 



 Ca atribut al Direcției Economice Buget Finanţe şi Administrativ este și administrarea sediului, 

urmărind modul cum se asigură întreținerea clădirii, asigurarea utilităților, a consumabilelor pentru 

calculatoare și copiatoare, precum și derularea contractelor privind serviciile de telefonie, curățenie, 

lifturi etc.     

Direcția Economică Buget Finanţe şi Administrativ, pe tot parcusul anului, a luat măsurile 

necesare astfel încât, prin activitatea desfășurată și conform sarcinilor de serviciu, să contribuie la 

realizarea atribuțiilor Consiliului Județean, să colaboreze cu toate direcțiile și serviciile din aparatul  

propriu și cu instituțiile subordonate, asumându-și responsabilitatea, asigurând competență și loialitate, 

acționând  pentru perfecționarea activității. 

 

 

Activitatea de Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor  

 

 

Direcția Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor a derulat în anul 2018 

investiții și proiecte finanţate din bugetul judeţean, din alte fonduri guvernamentale şi fonduri 

europene precum și lucrările de întreținere și reparații ale rețelei de drumuri județene, după cum 

urmează: 

 

A. Proiecte, investiții  și lucrări finanțate  prin  programe naționale și din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Tulcea  

 

1. Obiective de investiții inițiate în vederea accesării de fonduri guvernamentale – 

Programul Național de Dezvoltare Locală  (PNDL) 

 

Investiții de infrastructură finanțate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), 

aprobat prin OUG nr. 28/2013: 

1. Reabilitare DJ 222A,  Horia – Hamcearca - Nifon, km 0+000- km 15+725 

2. Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus - Sarighiol de Deal - Limita Județ Constanța km 

81+921- 94+518 

3. Modernizare poduri, podețe pe DJ 222G Dăeni - Făgărașu Nou, pe trosonul km 12+ 

000- 16+502 

4. Modernizare pod pe DJ 222H Intersecție DN 22D - Turcoaia km 2+445 

5. Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN 22D - Carcaliu km 1+732 

6. Modernizare podeț pe DJ 222F, Limita Județ Constanța – Dăeni - Ostrov- Peceneaga- 

Traian km 39+964 

 

1. Denumire: Reabilitare DJ 222A,  Horia – Hamcearca - Nifon, km 0+000- km 15+725 

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală,  Subprogramul Infrastructura 

de nivel județean 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 28.302.853 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 1.021.439,00 cu TVA 



Stadiul proiectului: A fost emisă Autorizația de Construire nr. 43/17.12.2018 și pe data de 

18.12.2018 a fost emis Ordinul de Începere a Lucrărilor. 

 

2. Denumire: Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus - Sarighiol de Deal - Limita Județ 

Constanța km 81+921- 94+518 

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de 

nivel județean 

Beneficiar: UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totală: 26.348.721,59 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 1.712.695,29 cu TVA 

Stadiul proiectului: A fost emisă Autorizația de Construire nr. 41/13.12.2018 și pe data de 

14.12.2018 a fost emis Ordinul de Începere a Lucrărilor. 

 

3. Denumire: Modernizare pod pe DJ 222H Intersecție DN 22D - Turcoaia km 2+445 

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de 

nivel județean 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 1.770.756,49 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 201.245,63 cu TVA 

Stadiul proiectului: A fost încheiat Contractul nr. 293/16.10.2018 pentru proiectare, execuție 

și asistență tehnică cu Asocierea Tibcons & BestConsulting. S-a dat 

ordinul pentru întocmire Proiect Tehnic și Documentație Autorizație de 

Construire. 

 

4. Denumire: Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN 22D - Carcaliu km 1+732 

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de 

nivel județean 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 1.104.890,20 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 131.952,75 cu TVA 

Stadiul proiectului: A fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 1677/11.10.2017 

A fost efectuată procedura de achiziție (perioada mai 2018 - octombrie 

2018) pentru proiectare+execuție+asistență, dar ofertantul declarat 

câștigător nu a prezentat documentele de calificare în vederea finalizării 

procedurii de achiziție.  

Se lucrează la documentația de atribuire. 

 

5. Denumire: Modernizare poduri, podețe pe DJ 222G Dăeni - Făgărașu Nou, pe trosonul km 

12+ 000- 16+502 

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de 

nivel județean 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 2.977.185,41 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 308.775,96 cu TVA 



Stadiul proiectului: A fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 1894/19.10.2017 

 

6. Denumire: Modernizare poduri, podețe pe DJ 222G Dăeni - Făgărașu Nou, pe tronsonul km 

12+000 - 16+502 

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de 

nivel județean 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 748.711,79 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 125.430,71 cu TVA 

Stadiul proiectului: A fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 1679/11.10.2017 

 

2. Lucrări  de întreținere și reparații drumuri județene derulate în anul 2018 

 

Sumele alocate prin bugetele anuale şi multianuale din venituri proprii au fost fundamentate pentru 

execuţia de reparaţii curente drumuri judeţene, care au ca scop refacerea sistemului rutier în vederea 

optimizării traficului şi a siguranţei circulaţiei. 

În perioada ianuarie - decembrie 2018, au fost executate lucrări de întreținere a rețelei de drumuri 

județene, lucrări de reparaţii curente pe tronsoane de drum și lucrări de intervenție pe timpul iernii, în 

sumă de 9.390,43  mii lei, respectiv:  

 lucrări de întreţinere curentă (activitate vară - iarnă) executate pe întreaga reţea a drumurilor 

judeţene din judeţul Tulcea de 627,39 km, Zona Est şi Zona Vest 

 reparaţii drumuri judeţene, întreținere drumuri pietruite, covorașe asfaltice,  

 asfaltări zonale, secvenţial, executate pe 50% din rețeaua de drumuri județene 

 

OBIECTIVE DE INVESTIȚII RECEPȚIONATE ÎN ANUL 2018: 

 

1. Reabilitare DJ 222C: Murighiol - Iazurile - Agighiol, km 36+332 - 62+926 

2. Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din domeniul sănătății, 

situate în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, sc. A, B 

3. Lucrări de împădurire a terenurilor agricole degradate situate pe teritoriul comunelor 

Mahmudia,Turcoaia și Beidaud  

 

B) – Proiecte și investiții  finanțate din fonduri externe  

 

În funcție de stadiul în care se află proiectele, activitatea desfășurată are în vedere: 

 

I. Proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare în anul 2018 

 

1. Denumire proiect: Managementul patrimoniului cultural de coastă - HERICOAST 

Program:  

 

 

Programul de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 
Prioritatea 4 - Folosirea eficientă a resurselor de mediu  

Măsura 4.1 - Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de 



 

 

 

 

Beneficiar: 

dezvoltare regională, în special a celor de investiţii pentru creştere economică şi 

crearea locurilor de muncă şi, în cazul programelor de cooperare europeană, în 

domeniul protecţiei şi dezvoltării patrimoniului natural şi cultural 

 

Norvegia       - Partener principal (aplicant) - Consiliul Provinciei Vest- Agder 

România       - Partener - UAT Județul Tulcea  

Spania           - Partener - Autoritatea Regională din Castillia y Leon  

Spania           - Partener - Agenţia de Dezvoltare Leartibai  

Irlanda           - Partener - Consiliul Comitatului Donegal 

Italia              - Partener - Regiunea Molise 

Olanda          - Partener consultativ – Institutul de Cercetare Clue+, VU  

Universitatea Amsterdam 

Olanda          - Partener consultativ – Civilscape, Utrecht 

Valoare totală:  1.750.000 euro 

Buget CJ Tulcea: 174.400 euro 

Stadiul 

proiectului: 
În implementare (perioada 01.04.2016 – 30.09.2020) 

 

2. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Stejaru, UAT Topolog, UAT Dorobanțu și UAT Cerna 

Valoare totală: 98.134.680,37 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 22.06.2017 – 22.06.2020) 

 

3. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – 

Nicolae Bălcescu 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor 

multimodale 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Valea Teilor, UAT Izvoarele și UAT Nalbant 

Valoare totală: 52.235.492,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 22.06.2017 – 22.06.2020) 

 

4. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-

Sarichioi 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea 

de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale 



Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Niculițel, UAT Mihai Bravu, UAT Babadag și UAT Sarichioi 

Valoare totală: 76.416.925,56 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 07.05.2018 – 31.03.2021) 

 

5. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-

Slava Rusă 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea 

de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Sarichioi, UAT Babadag, UAT Slava Cercheză 

Valoare totală: 31.446.728,80 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 20.03.2018 - 30.04.2021) 

 

6. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina - Ceamurlia 

de Sus 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea 

de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Jurilovca, UAT Baia, UAT Ceamurlia de Jos 

Valoare totală: 40.679.791,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 18.04.2018 - 31.05.2021) 

 

7. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia - Ceamurlia de 

Sus 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea 

de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Baia 

Valoare totală: 18.325.973,69 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 18.06.2018 - 31.07.2021) 

 

8. Denumire: Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și 

conservarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 

de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 



Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 18.721.765,82 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 30.05.2018 - 31.08.2022) 

 

9. Denumire: Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea Punctului 

Muzeal „Casa Panaghia“ Babadag, județul Tulcea 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 

de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 3.165.065,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 07.05.2018 - 31.07.2021) 

 

10. Denumire: Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și conservarea 

obiectivului „Farul vechi Sulina”, județul Tulcea 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 

de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 10.059.975,27 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 18.06.2018 - 31.01.2022) 

 

 

 

11. Denumire: Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin 

dotarea cu aparatură de înaltă performanță 

Program: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul 

specific 8.1, operațiunea 8.2.B Unități de Primiri Urgențe, 

NEFINALIZATE, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: Ministerul Sănătății  

Partener: UAT – Județul Tulcea, Spitalul Județean de Urgență Tulcea și Unitatea de 

Management al Proiectului Băncii Mondiale 

Valoare totală: 13.664.738,06 lei cu TVA 

Buget UAT – Județul Tulcea: 614.275,33 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 14.12.2018 - 30.11.2019) 

 

II. Proiecte cu finanțare nerambursabilă finalizate, pentru care se monitorizează 

sustenabilitatea și durabilitatea în anul 2018 

 

În perioada de durabilitate, respectiv 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, se 

desfășoară anual următoarele tipuri de activități: 



- justificarea indicatorilor de performanţă ai proiectului 

- întocmirea Raportului privind durabilitatea investiţiei și monitorizarea indicatorilor de proiect 

- soluţionarea cerinţelor de monitorizare atât ale finanţatorului, cât şi ale altor autorităţi abilitate în 

verificarea modului de îndeplinire a indicatorilor post-implementare 

 

1. Denumire: SIERA 2 – Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemului informatic 

integrat: Registrul Agricol Electronic 

Program: POSCCE, Axa prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

(TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 

2: „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 

Operaţiunea 3.2.1: „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.          

Beneficiar: 

Parteneri: 

UAT – Județul Tulcea 

UAT Comuna Beidaud, UAT Comuna Casimcea, UAT Comuna Cerna, 

UAT Comuna Ciucurova, UAT Comuna Dorobanțu, UAT Comuna 

Hamcearca, UAT Comuna Horia, UAT Comuna Izvoarele, UAT 

Comuna Mihai Bravu, UAT Comuna Peceneaga, UAT Comuna Slava 

Cercheză, UAT Comuna Stejaru, UAT Comuna Topolog, UAT Comuna 

Valea Teilor, UAT Oraşul Babadag 

Valoare totală: 6.512.400,00 lei 

Stadiul proiectului: Finalizat 2015 

 

2. Denumire: Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-

payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband 

Program: POSCCE – Program Operațional Sectorial Creșterea Competitivității 

Economice 

Beneficiar:  

Parteneri: 

UAT – Județul Tulcea  

UAT – Comuna Chilia Veche, UAT – Comuna Ceamurlia de Jos, UAT – 

Comuna Jurilovca, UAT – Comuna Somova, UAT – Comuna Isaccea, 

UAT – Comuna Luncaviţa, UAT – Comuna Grindu, UAT – Comuna 

Văcăreni, UAT – Comuna Sulina, UAT – Comuna Jijila, UAT – Comuna 

Măcin, UAT – Comuna Smârdan, UAT – Comuna Greci, UAT – Comuna 

Carcaliu, UAT – Comuna Turcoaia 

Valoare totala: 6.479.806,00 lei 

Stadiul proiectului: Finalizat 2015 

 

3. Denumire: Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean de Urgenţă Tulcea 

Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 

intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate” 

Beneficiar: UAT – Judeţul Tulcea 



Valoare totală: 15.037.417,00 lei 

Stadiul proiectului: 
Finalizat 2015 

 

4. Denumire: Reabilitare și modernizare imobil – conservare Monument Paleocreștin Niculițel 

– județul Tulcea 

Program: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea 

durabilă și promovarea turismului – DMI 5.1 Restaurarea și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea /modernizarea 

infrastructurilor conexe 

Beneficiar: UAT – Județul Tulcea 

Valoare totală: 11.424.309,00 lei 

Stadiu proiectului: Finalizat 2015 

 

5. Denumire: Marea Neagră – Unitate și Diversitate în Antichitatea Romană – BSUDRA 

Program:                             Programul Operațional Comun  „Bazinul Mării Negre 2007-2013” 

Beneficiar:                          UAT – Județul Tulcea în parteneriat cu: Muzeul de Arheologie din 

Thessaloniki (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna (Bulgaria), 

Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei (Republica Moldova), 

Muzeul de Arheologie Batumi (Georgia), Administraţia Specială a 

Provinciei Sinop (Turcia) 

Valoare totală:                     1.715.400,00 lei 

Stadiul proiectului:              Finalizat 2015 

 

6. Denumire: Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Tulcea 

Beneficiar: UAT – Județul Tulcea 

Program faza I: Programul Operaţional sectorial de Mediu (2007-2013), Axa prioritară 2: 

„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenţie 2.1: Dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii 

de management al deşeurilor 

Valoare faza I: 49.498.745 lei cu TVA – Finalizat faza I – 2016 

Program faza II: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Valoare faza II: 43.415.856 lei cu TVA – Finalizat faza II – 2017 

 

III. Cereri de finanțare depuse în anul 2018 

 

În cadrul apelurilor deschise în perioada de programare 2014-2020, au fost elaborate cereri 

de finanțare și documentații aferente acestora pentru proiectele din portofoliul C.J. Tulcea, 

înregistrate/încărcate în aplicațiile electronice corespunzătoare și transmise spre evaluare 

administrativă și de eligibilitate/evaluare tehnică și financiară/contractare, după cum urmează: 

1. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-

Ostrov-Dăeni-Făgărașu 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de 

investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria 



prioritară 1 – Interconectarea Regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), AP 1b – Legături rutiere, 

feroviare şi aeriene 

Beneficiar: UAT – Județul Tulcea 

Partener: UAT Cerna, UAT Ostrov, UAT Peceneaga, UAT Dăeni, UAT Topolog 

Valoare totală: 114.959.758,78 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: Selectat pentru finanțare 

 

2. Denumire: Eficientizarea energetică a clădirii Spital TBC Tulcea 

Program: Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 

în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT – Județul Tulcea  

Partener: Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Valoare totală: 17.808.296,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: Selectat pentru finanțare 

 

3. Denumire: Eficientizarea energetică a clădirii Spital Boli Contagioase Tulcea 

Program: Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 

în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Partener: Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Valoare totală: 17.733.903,08 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: Selectat pentru finanțare 

 

4. Denumire: Modernizare și extindere Școala gimnazială specială nr. 14, Tulcea 

Program: Axa prioritară 10, obiectiv specific 10.1 creșterea gradului de participare la 

nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru 

copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 3.177.244,68 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: Selectat pentru finanțare 

 

5. Denumire: Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul 

Județean de Urgență Tulcea 

Program: Axa prioritară 8, obiectivul specific 8.2 – îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – Unități de primiri 



urgențe, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate 

Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 7.684.695,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: Selectat pentru finanțare 

 

6. Denumire: Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatorie a Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea 

Program: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul 

specific 8.1, A - Ambulatorii, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții 

Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 10.698.854,92 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În evaluare 

 

7. Denumire: CLEAN RIVER (Stații de epurare și reabilitare rețele de canalizare – Spitalul 

Județean de Urgență Tulcea) 

Program: Program Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontalieră) 

Beneficiar: Comitetul Executiv al Orașului Izmail în parteneriat cu UAT – Județul 

Tulcea, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Consiliul 

Regional Odessa, Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea 

Dunărea de Jos” 

Valoare totală: 4.353.696 Euro 

Buget CJ Tulcea: 644.375 Euro 

Stadiul proiectului: Selectat pentru finanțare 

 

8. Denumire: Infrastructura transfrontalieră de sănătate (Reabilitare și modernizare stație 

centrală de sterilizare și sala de operație ortopedie – Spitalul Județean de Urgență Tulcea) 

Program: Program Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontalieră) 

Beneficiar: UAT – Județul Tulcea în parteneriat cu UAT Măcin, Comitetul Executiv al 

Orașului Izmail, Spitalul Bazinului Dunării – Izmail, Asociația de 

Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”   

Valoare totală: 4.197.110 Euro 

Buget CJ Tulcea: 2.056.821 Euro 

Stadiul proiectului: Selectat pentru finanțare 

 

9. Denumire: MEMORY CENTER „Spital psihiatrie” 

Program: Program Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontalieră) 

Beneficiar: Centrul regional pentru boli psihice Odessa – în parteneriat cu UAT Județul 

Tulcea, Consiliul Raional Odessa 



Buget CJ Tulcea: 350.000 Euro 

Stadiul proiectului: În evaluare 

   

 

10. Denumire: CBC Connect Trans „Trecere frontieră Isaccea-Orlovka” 

Program: Program Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontalieră) 

Beneficiar: UAT Oraș Isaccea  – în parteneriat cu UAT Județul Tulcea, Orlovka, UAT 

Oraș Tulcea;  

Buget CJ Tulcea: 200.000 Euro 

Stadiul proiectului: În evaluare 

   

 

11. Denumire: EFIGE „Ponton Expozițional” 

Program: Program Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontalieră) 

Beneficiar: UAT Județul Tulcea – în parteneriat cu FLAG Tulcea, FLAG Galați, 

Comitetul Executiv al Orașului Izmail;  

Valoare proiect: 1.109.018 Euro 

Buget CJ Tulcea: 537.000 Euro 

Stadiul proiectului: În evaluare  

 

12. Denumire: Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800 

Program: Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 2 (AP) 

- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi 

eficient (din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 183.195.724,00 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În evaluare  

 

13. Denumire: Facilități de acostare pentru nave mici și ambarcațiuni în municipiul Tulcea – 

zona FALEZA 

Program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, 

Strategia de Dezvoltare Locală a Zonei Pescărești Delta Dunării, Măsura 

nr. 2 Sporirea atuurilor de mediu și încurajarea investițiilor care vizează 

atenuarea schimbărilor climatice 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 2.616.094,86 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În evaluare  

 

IV. Pregătire proiecte propuse spre finanțare în cadrul POR 2014 - 2020 – Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării 



Pentru accesarea de fonduri nerambursabile în perioada de programare 2014-2020 s-au avut în 

vedere următoarele tipuri de activități: 

- studierea/analizarea Ghidurilor Solicitantului pe diferite axe prioritare în cadrul programelor de 

finanțare supuse spre consultare și formularea de recomandări/propuneri/observații; 

- informarea permanentă privind lansările de apeluri, precum și documentele emise de către AM-uri, 

OI-uri pentru perioada de programare 2014-2020; 

- participarea la întâlniri de lucru/cursuri/seminarii/instruiri privind inițiative de proiect/scriere cereri 

de finanțare/implementare proiecte în vederea creșterii gradului de accesare de fonduri nerambursabile 

în perioada de programare 2014-2020; 

- pregătirea documentației aferente cererilor de finanțare pentru proiectele propuse spre finanțare din 

fonduri nerambursabile. 

 

Portofoliul Consiliului Județean Tulcea cu proiecte în pregătire, propuse spre finanțare în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 din alocarea financiară ITI DD 

 

 POR 2014-2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1  

1 Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche  

 POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1   

2 Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale speciale nr. 14 

 POR 2014-2020 Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1   

3 Reabilitare, modernizare și extindere a Spitalului Județean de Urgență Tulcea 

4 
Reabilitare, modernizare și extindere Unitate de Primiri Urgențe (UPU) – Spitalul Județean 

de Urgență Tulcea/Punct de lucru Sulina 

 POR 2014-2020 Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1   

5 Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi 

6 Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina 

 POR 2014-2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.2 

7 Transport public naval de persoane în Delta Dunării 

 

 

Activitatea de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

 

Activităţile în domeniul  de amenajării teritoriului şi urbanism au constat,  în principal, în: 

- coordonarea activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului la nivel județean, stabilirea 

orientărilor generale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor și 

preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi 

zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean, prin 



iniţierea demersurilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean și 

gestionarea procesului  de actualizare și finanțare a Planurilor Urbanistice Generale şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism aferente ale Unităților Administrativ Teritoriale, inclusiv 

asistență tehnică de specialitate și avizare. 

- asigurarea direcţiilor de dezvoltare coerentă a localităţilor, prin verificarea, analizarea şi 

avizarea documentaţiilor de urbanism în vederea transpunerii coerente şi uniforme a 

prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate la nivelul localităţilor și 

respectarea cerinţelor dezvoltării urbanistice echilibrate; 

- autorizarea sau avizarea, conform competențelor legale, a unor investiții cu impact semnificativ 

în teritoriu, încadrate în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; 

- asigurarea aplicării documentațiilor de urbanism aprobate și a legislației privind autorizarea 

executării lucrărilor de construire prin emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 

construire:  

- dezvoltarea armonioasă în teritoriu și descurajarea construirii nelegale prin acțiuni de prevenție 

și control; 

- urmărirea îmbunătăţirii calității mediului construit și încurajarea păstrării specificului 

arhitectural local, în localităţile protejate și cu potenţial turistic, prin avizarea unor 

documentaţii necesare eliberării unor autorizaţii de construire, potrivit prevederilor legale; 

- monitorizarea protejării monumentelor istorice şi a celor naturale, prin avizarea sau autorizarea 

documentaţiilor în condițiile respectării avizelor specifice și manifestarea dreptului de 

preemţiune al  judeţului conform prevederilor legale; 

- realizarea şi actualizarea de bănci/baze de date urbane, în vederea elaborării unor strategii de 

dezvoltare, unor documentaţii de amenajare a teritoriului sau urbanism, respectiv actualizarea 

metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile aferente privind instituirea 

Infrastructurii Naţionale pentru informaţii spaţiale în România; 

- verificarea documentaţiilor şi a solicitărilor întocmite în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 

834/1991, pentru societăţile comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, în vederea 

obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului - inclusiv 

verificări pe teren; 

- coordonarea și monitorizarea transportului rutier public local de persoane prin curse regulate,  

transport rutier public local de persoane prin curse regulate speciale, eliberări Autorizaţii 

Speciale de Transport pentru autovehicule care depăşesc masa totală maximă admisă, controlul 

sancţionarea şi încasarea privind TAXA de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea 

pentru autovehiculele de transport marfă şi persoane.  

            Aceste activităţi s-au concretizat, în principal, prin: 

 Inițierea actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Tulcea (PATJ) și 

coordonarea tehnico-financiară a reactualizării Planurilor Urbanistice Generale şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, conform competenţelor legale, prin 

furnizarea de date, verificarea documentaţiilor primite în prealabil avizării, verificarea 

corelării lor cu documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, solicitarea 

fondurilor de la bugetul de stat. 

- S-a finalizat procedura de achiziție a serviciilor de reactualizare a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Judeţean Tulcea (PATJ). În acest sens, a fost încheiat între Consiliul Județean Tulcea și 

Asocierea Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București/Centrul de Cercetare, 

Proiectare, Expertiză și Consulting - Universitatea din București și SC F&R WORLDWIDE SRL 

contractul de servicii având ca obiect Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Tulcea 

(PATJ), cu termen maxim de realizare 24 de luni (octombrie 2018 - octombrie 2020);  

- S-a solicitat unui număr de 30 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Tulcea, comunicarea 

datelor privind actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de 



Urbanism aferente şi a fost comunicată Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene, LISTA cuprinzând lucrările privind elaborarea sau actualizarea Planurilor 

Urbanistice Generale pentru 18 unităţi administrativ teritoriale: Babadag, Baia, Casimcea, Ceamurlia 

de Jos, Ceatalchioi, Dorobanţu, Frecăţei, Hamcearca, Izvoarele, Jurilovca, Măcin, Mihail 

Kogălniceanu, Murighiol, Niculițel, Sulina, Sf. Gheorghe, Slava Cercheză, Stejaru precum şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, în vederea susţinerii finanţării acestora de la bugetul de 

stat; 

- Prin Contractul de Finanţare nr. 33514 din 22.03.2018/142 din 16.04.2018 pentru Programul privind 

elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de 

Urbanism, M.D.R.A.P. a sprijinit finanţarea actualizării PUG şi a RLU pentru 29 unităţi administrativ 

teritoriale: Babadag, Baia, C.A. Rosetti, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Cerna, Ciucurova, 

Dorobanţu, Frecăţei, Greci, Hamcearca, Horia, I.C. Brătianu, Jurilovca, Luncaviţa, Măcin, Mahmudia, 

Maliuc, Mihail Kogălniceanu, Niculiţel, Sarichioi, Sf. Gheorghe, Slava Cercheză, Stejaru, Sulina, 

Topolog, Turcoaia, alocând sume în valoare de 649.198,00 lei; 

- Prin Act adiţional nr.1 la Contractul de finanţare nr. 33514 din 22.03.2018/142 din 16.04.2018 pentru 

Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice General şi a Regulamentelor 

Locale de Urbanism, M.D.R.A.P. a suplimentat/realocat fonduri pentru finanţarea actualizării PUG şi 

RLU pentru 19 unităţi administrativ teritoriale: Babadag, Baia, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Cerna, 

Ciucurova, Frecăţei, Greci, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Măcin, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, 

Sarichioi, Sf. Gheorghe, Stejaru, Sulina, Turcoaia, alocând sume în valoare de 120.084,70 lei. 

 asigurarea funcționării Comisiei de Amenajarea Teritoriului și Urbanism în 

coordonarea președintelui Consiliului Județean Tulcea, avizarea documentaţiilor 

de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor administrativ-

teritoriale din componenţa judeţului și a documentatiilor tehnice privind 

respectarea specificului arhitectural local, în localităţile protejate din teritoriul 

R.B.D.D. 

- analiza documentațiilor și emiterea avizelor pentru integrarea investițiilor în cerințele H.G. nr. 

1516/2008,  în această perioadă fiind analizate 81 de documentații (DTAC) şi eliberate 63 de 

avize; 

- analiza documentațiilor de urbanism (PUZ si PUD) și emiterea avizelor conform Legii nr. 

350/2001; în anul 2018 au fost analizate în şedinţele C.T.A.T.U.  95 de documentaţii, fiind 

eliberate 63 de avize PUZ şi 14 avize P.U.D.; 

- de asemenea, au fost analizate un număr de 5 documentaţii Actualizare Plan Urbanistic 

General şi Regulament Local de Urbanism şi au fost eliberate 2 avize unice pentru lucrările de 

Actualizare a Planurilor Urbanistice Generale şi Regulamentelor Locale de Urbanism ale 

comunelor Carcaliu și Smârdan din județul Tulcea; 

- monitorizarea încasării unor taxe, respectiv a celor aferente timbrului de arhitectură şi a celor 

aferente Registrului Urbaniștilor; 

- au fost soluționate diverse petiții și solicitări de informații publice ce implică domeniul 

amenajării teritoriului și urbanismul. 

 asigurarea aplicării documentațiilor de urbanism aprobate și a legislației privind 

autorizarea executării lucrărilor de construire prin emiterea certificatelor de 

urbanism și a autorizațiilor de construire aflate în competența președintelui 

Consiliului Județean și acelora din aria de competenţă a primarilor comunelor și 

orașelor care încă nu au constituite structurile de specialitate la solicitarea 

acestora, în baza convențiilor încheiate în acest scop și respectarea disciplinei în 

domeniul autorizării executării lucrărilor de construire. 

- au fost eliberate 185 certificate de urbanism, din care multe au vizat investiţii de               

infrastructură (A.R.B.D.D. Tulcea – lucrări pentru prevenirea colmatării lacurilor - 1 certificat, 



extinderi și îmbunătățiri rețele publice de apă, canalizare și iluminat – 6 certificate), construirea 

de locuinţe – 23 certificate, operaţiuni notariale – 32 certificate, modernizare, reabilitare şi 

refacere drumuri – 6 certificate, înființare pensiuni/agropensiuni – 28 certificate, alte scopuri – 

89 certificate;  

- au fost eliberate 44 autorizaţii de construire (construire locuințe – 5 autorizații, A.R.B.D.D. 

Tulcea lucrări pentru prevenirea colmatării  canalelor, gârlelor și jepselor - 1 autorizație, 

Proiectul RO-NET - 1 autorizație, modernizare, reabilitare și refacere drumuri – 6 autorizații, 

construire pensiuni și agropensiuni – 5 autorizații, alte scopuri – 23 autorizații); 

- a fost prelungită valabilitatea a 20 certificate de urbanism; 

- a fost prelungită valabilitatea a 6  autorizaţii de construire; 

- au fost eliberate două avize ale arhitectului șef privind intervenții la monumente istorice, la 

faza certificat de urbanism; 

- au fost soluționate diverse petiții și solicitări de informații publice ce implică domeniul 

autorizării executării lucrărilor de construcții. 190 adrese au reprezentat corespondenţă pe 

probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului, din care: 7 cereri formulate în temeiul Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 13 petiţii, 40 cereri pentru 

completarea documentaţiilor de urbanism depuse de beneficiari şi 130 răspunsuri la diverse 

solicitări (informaţii, consultări pe probleme de urbanism, fotocopiere documente arhivă, 

autorizaţii, planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice generale, avize etc.).    

- efectuarea inspecției urbane pe teritoriul județului şi soluţionarea petiţiilor pe linie de 

urbanism, potrivit atribuţiilor legale, pentru asigurarea respectării disciplinei legale, pentru 

asigurarea respectării disciplinei în construcţii și pentru verificarea amplasamentelor – au fost 

efectuate 64 verificări  de amplasamente și recepții la terminarea lucrărilor de construcții - au 

fost întocmite procese verbale de constatare în vederea aplicării de contravenții conform Legii 

nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare și, în funcție de situație, au fost sesizate 

organele de cercetare penală în vederea soluționării unor fapte cu caracter penal; 

- efectuarea regularizării taxelor pentru autorizaţii de construire eliberate de Consiliul Județean 

Tulcea, care constituie o activitate permanentă;  

- oferirea de consultanță structurilor de specialitate ale primăriilor comunelor din județul Tulcea, 

pe probleme de construire autorizată; 

- îndrumarea activităţii personalului cu atribuții în emiterea certificatelor de urbanism şi a 

autorizaţiilor de construire la nivelul unităților administrativ-teritoriale; 

- furnizarea de date statistice către Direcția Județeană de Statistică şi către Inspectoratul de Stat 

în Construcţii; 

 realizarea şi actualizarea bănci/baze de date urbane, în vederea elaborării unor 

strategii de dezvoltare, unor documentaţii de amenajare a teritoriului sau 

urbanism, respectiv actualizarea metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi 

serviciile aferente privind instituirea Infrastructurii Naţionale pentru informaţii 

spaţiale în România. 

- Pentru finanțarea de la bugetul de stat a „Programului privind Realizarea sistemului informaţional 

specific domeniului imobiliar-edilitar şi a băncilor de date urbane - SISDIEBDU”, s-a solicitat celor 

12 unităţi administrative teritoriale din judeţul Tulcea cuprinse în acest program (Tulcea, Babadag, 

Isaccea, Măcin, Beștepe, Greci, Jijila, Jurilovca, Mahmudia, Murighiol, Topolog, Turcoaia), 

completarea Listei cuprinzând sistemele informaționale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi a 

băncilor de date urbane pe anul 2019, situaţia fiind transmisă MDRAP conform prevederilor H.G nr. 

521/1997. În urma analizei şi centralizării datelor comunicate, au fost cuprinse în LISTA pentru 

finanţare un număr de 8 (opt) localităţi: Tulcea, Isaccea, Măcin, Beştepe, Greci, Murighiol, Topolog, 

Turcoaia. S-a solicitat sprijin Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea 



susţinerii financiare de la bugetul de stat a celor 8 localităţi precum și sprijin în asigurarea fondurilor 

necesare pentru finalizarea lucrărilor; 

-    La solicitarea E-Distribuție Dobrogea referitoare la Dezvoltarea programelor de electrificare a 

localităților și de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice pentru perioada 2019-2028 s-a 

transmis, în urma răspunsurilor primite de la cele 51 UAT-uri ale județului Tulcea, lista UAT-urilor 

care solicită lucrări de electrificare și extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice pentru 

următorii 10 ani;        

- Întocmire  documente pentru licitație Actualizare soft GIS și achiziționarea softului;   

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofoto, hărţi administrative sau PUG-uri, 

PUZ-uri; 

- Verificarea electronică a documentaţiilor de urbanism depuse în vederea avizării (format 

Stereo 70, suprapunere pe ortofotoplanuri); 

- Asigurare secretariat pentru şedinţa Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Tulcea; 

- Eliberare documente din arhivă – 8 cereri; 

- Administrare baza de date GIS, actualizare baza cu informaţii;  

- Furnizarea de informații referitoare la Planurile Urbanistice Generale, monumente istorice, 

rețele edilitare, ortofotoplanuri. 

 Au fost soluţionate un număr de 8 cereri privind eliberarea de copii după 

documente din arhiva instituţiei referitoare la Hotărârea nr. 834/1991 privind 

stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital 

de stat, răspunzându-se solicitărilor primite de la Autoritatea pentru 

Administrarea Activelor Statului sau de la alte persoane fizice/juridice. 

 Coordonarea și monitorizarea transportului rutier public local de persoane prin 

curse regulate, transport rutier public local de persoane prin curse regulate 

speciale, controlul sancţionarea şi încasarea privind TAXA de utilizare a 

drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea pentru autovehiculele de transport marfă 

şi persoane.   

- a urmărit modul în care operatorii de transport rutier public de persoane respectă Programul  

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, în judeţul Tulcea pentru     

perioada 2013 - 2019; 

- a efectuat un program comun de control cu reprezentanţii Inspectoratului Judeţean al 

Poliţiei de Frontieră Tulcea pe traseele judeţene ale judeţului Tulcea privind TAXA de 

utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea; 

- a răspuns adreselor şi petiţiilor care au fost repartizate compartimentului; 

- a desfăşurat un program comun de control cu reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de 

Poliţie Rutieră Tulcea pe traseele judeţene privind respectarea Taxei de utilizare a 

drumurilor judeţene din judeţul Tulcea, a controlului privind respectarea MTMA, de 

asemenea, respectarea transportului agabaritic de către operatorii de transport pe drumurile 

judeţene; 

- a propus şi întocmit modificări şi completări ale Programului Judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate din judeţul Tulcea pentru perioada 2013 – 2019;  

-  a analizat, întocmit şi eliberat Licenţe de traseu prin curse regulate speciale, operatorilor de    

transport care efectuează transport rutier de persoane prin curse regulate speciale în judeţul  

Tulcea; 

- a întocmit documentele necesare licitaţiei privind Programul de transport rutier public 

judeţean  de  persoane prin curse regulate din judeţul Tulcea; 

- a introdus datele în aplicaţia Agenţia pentru Agenda Digitală a României Bucureşti privind 

traseele judeţene, pentru licitaţia din 2017; 



- a analizat,  întocmit şi eliberat Autorizaţii Speciale de Transport pentru autovehiculele care    

depăşeau masa totală maximă admisă a căror încărcătură este indivizibilă şi fără 

încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise; 

- în urma controlului efectuat pe traseele judeţene ale judeţului Tulcea au fost aplicate 

amenzi contravenţionale atât persoanelor juridice cât şi fizice care nu deţineau vinietă pe 

drumurile judeţene; 

- a întocmit şi eliberat documente privind distribuirea, vânzarea şi încasarea sumelor 

rezultate din TAXA  de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea; 

- a gestionat şi verificat vinietele privind TAXA de utilizare a drumurilor judeţene din 

judeţul Tulcea; 

- a introdus datele în aplicaţia Agenţia pentru Agenda Digitală a României Bucureşti privind 

un traseu judeţean,  pentru licitaţia din anul 2018; 

- în urma controlului efectuat pe traseele judeţene ale judeţului Tulcea, au fost aplicate 

amenzi contravenţionale persoanelor fizice care depăşeau MTMA pe drumurile judeţene 

din Judeţul Tulcea; 

- a întocmit şi eliberat documente privind distribuirea, vânzarea şi încasarea sumelor 

rezultate din TAXA  de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea; 

- a gestionat şi verificat vinietele privind TAXA de utilizare a drumurilor judeţene din 

judeţul Tulcea. 

 

Activitatea de Achiziții Publice 

 

          În perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, Biroul Achiziţii Publice şi-a desfăşurat 

activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016, respectiv a aplicat şi a derulat procedurile 

de atribuire solicitate de structurile de specialitate din cadrul instituţiei, cuprinse în Programul anual al 

achiziţiilor publice pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.   

Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2018 a fost actualizat ori de câte ori a fost 

necesară achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări care nu au fost incluse iniţial, conform 

prevederilor H.G. nr. 395/2016.  

 Biroul Achiziţii Publice a elaborat, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul 

instituţiei, documentaţiile de atribuire aferente tuturor procedurilor de achiziţie. 

Pentru fiecare procedură de achiziţie, Biroul  Achiziţii Publice a elaborat şi a transmis spre 

verificare şi validare Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice (A.N.A.P.) strategiile de contractare și 

Documentul European Unic de Achiziţii. 

Documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de achiziţie, respectiv caietele de sarcini, 

fişele de date, clauzele contractuale şi formularele au fost, de asemenea, transmise A.N.A.P. spre 

verificare şi validare.  

Biroul Achiziţii Publice a îndeplinit obligaţiile legale referitoare la publicitate, respectiv a 

publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice anunţurile de participare, anunţurile de atribuire, 

clarificările, eratele şi documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de achiziţie, respectiv caietele 

de sarcini, fişele de date, clauzele contractuale, formularele necesare. 

Pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări cu valori sub pragul valoric prevăzut la art. 7 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Biroul Achiziţii Publice a efectuat studii de piaţă în 

vederea identificării operatorilor economici cu cele mai avantajoase oferte şi a realizat achiziţiile cu 

preponderenţă din catalogul electronic disponibil în SEAP.  

Funcţionarii publici din cadrul biroului au participat ca membri în toate comisiile de evaluare a 

ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire, îndeplinindu-şi atribuţiile prevăzute de art. 127 din 

H.G. nr. 395/2016, după cum urmează: 

- deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 



- verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi; 

- realizarea selecţiei candidaţilor; 

- realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; 

- verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care 

acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă; 

- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în 

fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, 

precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 

din ordonanţa de urgenţă; 

- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor 

respective în această categorie; 

- stabilirea ofertelor admisibile; 

- aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea 

ofertei câştigătoare; 

- în cazuri justificate, conform prevederilor legale în vigoare, elaborarea propunerii de anulare a 

procedurii de atribuire; 

- elaborarea raportului procedurii de atribuire. 

De asemenea, funcţionarii publici din cadrul biroului au pus la dispoziţia instanţelor 

competente şi instituţiilor cu atribuţii de monitorizare şi control a achiziţiilor publice (Agenţia 

Naţională de Achiziţii Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Curtea de Conturi, 

Agenţia de Dezvoltare Regională – Sud-Est, Autorităţile de Management etc.) informaţiile şi 

documentele din dosarele achiziţiilor publice constituite şi păstrate şi a elaborat punctele de vedere la 

notele de constatare înaintate de instituţiile cu atribuţii în verificarea procedurilor de achiziţie pentru 

atribuirea contractelor finanţate din fonduri europene. 

 Biroul achiziţii publice a inițiat și derulat în această perioadă prin intermediul SEAP un număr 

de 44 proceduri de atribuire a contractelor de furnizare, servicii şi lucrări şi 451 cumpărări directe 

pentru contractele cu valoare sub pragul prevăzut la art. 7 din Legea nr. 98/2016. Dintre cele 44 

proceduri de atribuire 15 au fost licitaţii deschise, 26 proceduri simplificate și 3 de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 

 În perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018, în urma procedurilor de achiziţie derulate și 

finalizate s-au încheiat 14 contracte, după cum urmează: 

 - 10 contracte pentru prestare servicii în valoare totală de 1.748.187,48 lei fără TVA; 

-  4 contracte pentru execuție lucrări în valoare totală de  64.242.985,3 lei fără TVA. 

 Din cele 44 de proceduri derulate în anul 2018, au fost anulate 10 iar un număr de 20 de 

proceduri se află în derulare, contractele urmând a fi încheiate în prima parte a anului 2019. Detalii 

privind procedurile de achiziție derulate prin Biroul Achiziţii Publice se pot obține accesând site-ul 

www.e-licitatie.ro, denumire autoritate contractantă: JUDEȚUL TULCEA. 

 Prin intermediul Biroului Achiziţii Publice s-au derulat un număr de 451 achiziţii directe de 

furnizare, servicii şi lucrări, finalizate fie prin comandă, fie prin încheierea unui contract. Ori de câte 

ori a fost posibil, achiziţiile directe s-au realizat în marea lor majoritate online, prin intermediul 

catalogului electronic disponibil în SEAP. Valoarea totală a achiziţiilor directe este de 7.575.153,67 

lei, fără TVA. 

 În luna decembrie 2018 a fost demarată procedura de elaborare a Strategiei anuale de achiziţie 

publică pe anul 2019 şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, într-o primă formă 

până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs. După aprobarea bugetului judeţului pe anul 2019, 

programul va fi actualizat în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor 

fonduri. 



 În perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018, Biroul Achiziţii Publice a acordat sprijin şi 

consultanţă de specialitate primăriilor din judeţ precum şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Tulcea. 

 

             Activitatea  de Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public  

 

Consiliul Judeţean Tulcea administrează terenuri situate în teritoriul Rezervaţiei Biosferei 

Delta Dunării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993, cu modificările şi completările 

ulterioare, în suprafaţă totală de 69.596,88 ha, constând în 5 amenajări agricole în suprafaţă de  

34.684,53 ha şi 24 amenajări piscicole în suprafaţă de 34.912,35 ha. 

La sfârşitul anului 2018, suprafaţa de 34.912,35 ha este ocupată de cele 24 amenajări 

piscicole, pentru care sunt încheiate 53 contracte de concesiune, a fost utilizată pentru piscicultură de 

tip semiintensiv, asolament agro-piscicol şi exploatarea resursei stuficole regenerabile.  

În anul 2018 au fost încheiate 4 contracte de concesiune pentru terenuri ocupate de amenajări 

piscicole. 

Pentru sezonul de recoltare 2018 a fost cartată şi încredinţată concesionarilor cantitatea de   

1.264  tone stuf brut. 

Terenurile agricole în suprafaţă totală de 34.684,53 ha, din care 32.353,02 ha teren arabil, 

integral concesionate, au fost cultivate integral, în principal cu cereale (grâu, porumb, rapiţă  şi floarea 

soarelui, lucernă, triticale). 

  S-au întreprins în permanenţă măsuri pentru verificarea modului de utilizare a terenurilor, 

încasarea la termen a redevenţelor stabilite prin contract precum și verificări ale stadiului realizării 

investiţiilor asumate prin contract. 

      În anul 2018 au ajuns la termen 17 contracte de concesiune pentru terenuri ocupate de 

amenajările  agricole în suprafață totală de 15.257,07 ha, pentru care s-a organizat licitație publică de  

concesionare. 

Au fost întocmite 18 proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Tulcea care au vizat 

gestionarea și administrarea domeniului public și privat al județului. 

   Terenurile şi construcţiile din domeniul public şi privat al judeţului Tulcea, în administrarea 

directă a Consiliului Judeţean Tulcea, sunt următoarele: 

 a. În domeniul public, Consiliul Judeţean Tulcea deţine 101 imobile (terenuri şi construcţii aferente 

sau terenuri fără construcții) -  din care:  

  -  12  imobile  -  administrate direct de Consiliul Judeţean Tulcea;  

  -  86  imobile -  administrate de instituţiile publice; 

  -   3 imobile - date în folosinţă gratuită (Sediu I.S.U Delta Tulcea, teren str. Frumoasă nr.6, Centru 

de transfuzii sanguine); 

b. În domeniul privat Consiliul Judeţean Tulcea deţine 24 imobile (terenuri şi construcţii aferente 

sau terenuri fără construcții) -  din care:  

    -14 imobile -  administrate direct de Consiliul Judeţean Tulcea;  

    -10 imobile - administrate de instituţiile publice;  

 În anul 2018  au  fost încheiate: 

-  3 contracte  de închiriere; 

- 4 contracte de concesiune; 

- 9 acte adiţionale la contracte  de închiriere; 

- 8 acte adiționale la contractele de concesiune; 

- 1 act adițional la contractul de comodat.  

 

 

 



        Activitatea de Administrație Publică Locală 

 

Serviciul administrație publică locală are responsabilități și desfășoară activități ce privesc 

pregătirea proiectelor de acte cu caracter normativ, organizarea ședințelor Consiliului Județean Tulcea, 

asigurarea transparenței decizionale și a liberului acces la informațiile de interes public, editarea 

Monitorului Oficial al Județului Tulcea precum și de monitorizare a activității Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea.   

Organizarea ședințelor Consiliului Județean Tulcea 

           În anul 2018 au fost organizate 19 ședințe ale Consiliului Județean Tulcea, 12 ședințe ordinare 

și 7 ședințe extraordinare.   

În aplicarea dispozițiilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Serviciul a participat la verificarea redactării unui număr de 

237 proiecte de hotărâri care au fost dezbătute în ședințele Consiliului Județean Tulcea.  

Proiectele de hotărâri au fost supuse dezbaterii publice prin anunțarea ordinii de zi în presa 

locală și publicarea pe site-ul instituției.  

Consiliul Județean Tulcea a adoptat 229 hotărâri, care au fost redactate în forma finală, cu 

preluarea tuturor amendamentelor aprobate în plenul ședințelor. 

Președintele Consiliului Județean a emis 418 dispoziții, fiind asigurată gestionarea 

corespunzătoare a acestora.  

Dispozițiile președintelui și hotărârile Consiliului Județean Tulcea au fost comunicate cu 

respectarea termenului legal instituțiilor și persoanelor interesate, Instituției Prefectului Județului 

Tulcea și compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate. 

Activitatea de publicare și editare a Monitorului Oficial al Județului Tulcea 

În anul 2018 au fost editate 12 numere ale Monitorului Oficial al Județului Tulcea, fiind 

publicate toate hotărârile Consiliului Județean Tulcea, precum și 4 hotărâri cu caracter normativ 

adoptate de Consiliile Locale ale comunelor Stejaru și Izvoarele, o dispoziție cu caracter normativ a 

Președintele Consiliului Județean Tulcea precum și o Hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență Tulcea. 

Liberul acces la informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001 

La nivelul Consiliului Județean Tulcea, în anul 2018 au fost înregistrate 51 de cereri privind 

informații de interes public. Cererile formulate au fost soluționate în termen. Nu s-a înregistrat nicio 

acțiune în contencios administrativ pe motivul nerespectării liberului acces la informații de interes 

public.  

Totodată, s-a procedat la:     

-  afișarea tuturor informațiilor de interes public la avizierul instituției;  

- informarea cetățenilor care au solicitat amănunte privind activitatea instituției noastre, a 

instituțiilor subordonate, cât și a celorlalte instituții publice din județ. 

Asigurarea transparenței decizionale conform prevederilor Legii nr. 52/2003 

Proiectele de acte normative adoptate de Consiliul Județean Tulcea au fost supuse dezbaterii 

publice, ședințele au fost publice și s-au desfășurat în prezența reprezentanților presei locale. Nu au 

fost cereri înregistrate cu privire la transparența decizională în administrația publică. 

Au fost 9 proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice, 8 fiind adoptate de Consiliul 

Judeţean Tulcea în anul 2018, nefiind propuse modificări la niciunul din proiecte. Nu s-au depus, în 

temeiul art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată, observații şi opinii referitoare la niciun proiect 

de act normativ. 

Soluționarea petițiilor și acordarea audiențelor 

         Au fost înregistrate 12 petiții, dintre care 10 au fost adresate direct instituției noastre iar 2 au fost 

primite prin intermediul altor instituții și autorități (Instituția Prefectului, Administrația Prezidențială). 

Toate petițiile înregistrate au primit răspuns în termenul prevăzut de lege. 



         Prin registratură s-a urmărit organizarea și desfășurarea în bune condiții a circuitului petițiilor și 

cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, astfel încât, pe baza registrelor de intrare–ieșire, să 

poată fi cunoscut, în orice moment, locul și stadiul în care se află rezolvarea documentelor, precum și 

modul în care au fost rezolvate. 

Conform Registrului pentru evidența audiențelor, pe parcursul anului 2018, au solicitat audiență 

un număr de 25 persoane, din care 7 au fost la președintele Consiliului Județean Tulcea, 18 la 

vicepreședinți.  

 Activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Tulcea (A.T.O.P) 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, pe lângă Consiliul Județean 

funcționează acest organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care își desfășoară 

activitatea pe trei comisii, după cum urmează: 

a. Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții; 

b. Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali; 

c. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului. 

Serviciul administrație publică locală a asigurat secretariatul Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Tulcea. Pe parcursul anului trecut s-au desfășurat 4 ședințe în plen și 8 pe comisii de lucru. 

A.T.O.P. s-a implicat într-o serie de proiecte și programe, parteneriate de asigurare a unui climat de 

ordine și siguranță publică a cetățenilor județului. 

Monitorizarea activității de asistență socială și protecție a copilului  

Au fost analizate și centralizate planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale elaborate 

de către autoritățile publice locale.  

În sfera activității privind protecția și promovarea drepturilor copilului au fost monitorizate 

procedurile privind funcționarea Comisiei pentru protecția copilului, eliberarea certificatelor de 

încadrare în grad de handicap, emiterea și redactarea proiectelor de hotărâri privind: încadrarea în grad 

de handicap a copilului, stabilirea măsurii de protecţie specială, menținerea măsurii de protecție 

specială, revocarea măsurii de protecție specială, eliberarea, reînnoirea sau retragerea atestatului de 

asistent maternal profesionist.      

Urmare a modificărilor legislative sau a unor schimbări în structuri de personal, au fost 

elaborate, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, 

hotărâri privind aprobarea componenței Colegiului director al D.G.A.S.P.C. Tulcea, respectiv 

modificări ale componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea.  

 Au fost soluţionate, în termen legal, scrisorile, sesizările şi reclamaţiile primite în vederea 

soluționării problemelor legate de protecția socială a copiilor, bătrânilor şi a persoanelor adulte cu 

handicap. 

  Activitatea de arhivă 

 Au fost întocmite răspunsuri la un număr de 38 de solicitări, fiind cercetate documentele din 

arhivă în vederea eliberării copiilor.   

 Au fost executate operațiuni constând în ordonarea dosarelor pe problematici și 

compartimente, în mod cronologic, inventarierea unităților arhivistice constituite, selecționarea 

dosarelor documentelor, a registrelor cu termene de păstrare expirate și considerate ca nefolositoare 

precum și ordonarea documentelor din depozitele de arhivă ale instituției. A fost respectat circuitul 

documentelor și clasificarea acestora pe baze științifice, care să asigure găsirea lor rapidă. 

 
Activitatea de Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice  

 

Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice, organizat ca structură 

distinctă în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, funcţionează cu un număr 

de 8 posturi. În perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, şi-a desfăşurat activitatea pe 



domeniile specifice de organizare, salarizare, gestiunea resurselor umane şi a funcţiilor publice, în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea asigurând, totodată, îndrumare şi 

sprijin instituţiilor subordonate. 

1. În  această perioadă, în cadrul serviciului au fost întocmite documentaţiile pentru proiecte de 

hotărâri privind: 

- aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea în anul 

şcolar 2018 – 2019; 

- stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Tulcea ; 

- stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din 

instituțiile subordonate Consiliului Județean Tulcea; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 privind numirea membrilor consiliului 

de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare; 

 - acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ - 

Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, pentru a vota acceptarea în calitate de membru în 

cadrul Asociației a Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Pardina; 

- modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat 

prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență 

a Persoanelor Tulcea; 

- modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, 

aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9/30.01.2015, cu modificările ulterioare; 

- modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 131/31.08.2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 12 din 30.01.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice Comunitare Județene de 

Evidență a Persoanelor Tulcea; 

- aprobarea organigramei și a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea;  

- modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere 

Sulina” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 174/31.10.2017; 

- modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 215 din 29 decembrie 2017; 

- desemnarea unui administrator provizoriu al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

- stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea; 

- acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ - 

Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în 

cadrul Asociației a Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Grindu; 



- aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 privind numirea membrilor consiliului 

de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare; 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pentru anul școlar 2018 – 2019; 

- numirea doamnei Dima Ligia în funcţia de manager la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea; 

- modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9/30.01.2015, cu modificările ulterioare; 

- modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 185/2018. 

2. S-a întocmit un număr de peste 224 de referate şi tot atâtea dispoziţii ale preşedintelui 

consiliului judeţean pentru: 

- încetarea raportului de serviciu, respectiv a contractului individual de muncă pentru unii salariaţi ai 

Consiliului Judeţean Tulcea; 

- promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici de execuţie şi avansarea într-o gradaţie a 

unor funcţionari publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Tulcea; 

- exercitarea cu caracter temporar a unor funcţii publice de conducere în aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea; 

- suspendarea raportului de serviciu pentru unii salariaţi ai Consiliului Judeţean Tulcea; 

- numirea definitivă în funcţia publică/contractuală de execuţie a unor salariaţi declaraţi admişi la 

concursul pentru ocuparea unor funcţii publice/contractuale de execuţie în aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea;  

- transferul unor funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea către 

alte instituţii publice şi  transferul de la alte instituţii la Consiliul Județean Tulcea; 

- detașarea unor funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea către 

alte instituții publice; 

- constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru promovarea în grad 

profesional a unor funcţionari publici  din cadrul Consiliului Județean Tulcea; 

- constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii 

publice de execuţie în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

- stabilirea salariului de bază al personalului din cadrul Consiliului Județean Tulcea; 

- stabilirea indemnizațiilor lunare brute ale președintelui și vicepreședinților; 

- stabilirea domeniilor de coordonare pentru domnul Badea Petre, vicepreședinte al Consiliului 

Județean Tulcea; 

- majorarea salariului de bază ca urmare a trecerii într-o altă tranșă de vechime; 

- numirea pe perioadă determinată în funcția de consilier la Cabinetul președintelui; 

- desemnarea pentru exercitarea atribuțiilor președintelui; 

- delegarea calității de ordonator principal de credite al bugetului județului Tulcea; 

- numirea d-rei Giurea Luminița pentru exercitarea funcției de director interimar financiar contabil la 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea; 

- numirea d-nei Dumitrache Deniz Taniure pentru exercitarea funcției de director medical interimar la 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea; 

- stabilirea salariului de bază al d-lui Marinov Teodosie Gabriel, director general al D.G.A.S.P.C. 

Tulcea; 

- stabilirea salariului de bază lunar brut al doamnei Furtună Nicoleta, director executiv al Direcției 

Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanei Tulcea; 



- modificarea Dispoziției nr. 188/12.04.2016 privind constituirea echipei de implementare a 

proiectului „HERICOAST – Managementul patrimoniului cultural de coastă”, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Institutul de Cercetări Eco - Muzeale  

„Gavrilă Simion” Tulcea pentru perioada 01.10.2017 – 31.12.2017; 

- aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea 

pentru perioada 01.09.2017 – 31.12.2017; 

- menținerea în perioada de valabilitate a Contractului de management nr. 167/04.08.2015, încheiat 

între Consiliul Județean Tulcea și domnul Năstăsescu Tudor Ion – managerul Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea; 

- desemnarea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – DPO și constituirea unui 

grup de lucru responsabil cu respectarea cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor – 

RGPD în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea; 

- constituirea echipei de implementare a proiectului „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”; 

- constituirea echipei pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”; 

- modificarea și completarea Dispoziției nr. 224/30.05.2018 privind constituirea echipei pentru 

implementarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului 

muzeal <Casa Panaghia> Babadag”; 

- constituirea echipei de implementare a proiectului „Punerea în valoare a potențialului istoric prin 

restaurarea și conservarea obiectivului Farul vechi Sulina, județul Tulcea”; 

- numirea doamnei Floare Sorina pentru exercitarea funcției de director interimar financiar contabil la 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea; 

- încetarea contractului de management nr. 38/31.01.2018 încheiat cu domnul Drăniceanu Daniel 

pentru conducerea și administrarea Bibliotecii Județene  „Panait Cerna” Tulcea; 

- aprobarea componenței comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor constituite în vederea 

organizării concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea; 

- modificarea Anexei nr. 3 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 315/13.09.2018 

privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al 

Bibliotecii Județene „Panait Cerna Tulcea”; 

- constituirea echipei de implementare a proiectului „Modernizarea Portului Tulcea de la Mn 38+1530 

la Mn 38+800”; 

- modificarea Dispoziției nr. 311/03.09.2018 privind constituirea echipei de implementare a 

proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la serviciile medicale de urgență, prin dotarea 

cu aparatură de înaltă performanță”; 

- modificarea Dispoziției nr. 210/05.05.2016 privind constituirea echipei de proiect pentru 

implementarea proiectului „Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor 

– Nicolae Bălcescu”, cu modificările și completările ulterioare. 

3. S-au întocmit rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, căruia i-a încetat raportul de 

serviciu. 

Au fost actualizate fişele de post pentru salariaţii din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea. 

S-au întocmit şi actualizat în permanenţă listele nominale pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea urmare a modificărilor intervenite în structura de personal, 

în ceea ce priveşte funcţia, gradul profesional şi nivelul salariului de bază. 



S-au fundamentat cheltuielile de personal pentru întocmirea bugetului de venituri şi  cheltuieli 

al Consiliului Judeţean Tulcea.  

S-a întocmit Programul multianual privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului 

Judeţean Tulcea pentru perioada 2018-2020 la capitolul de cheltuieli de personal. 

           S-au întocmit dările de seamă statistice S1 şi S3. 

4. Au fost întocmite declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici din 

cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi au fost înregistrate în registre speciale cu caracter public, 

denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese. 

Au fost transmise către Agenţia Naţională de Integritate declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese ale funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi a fost asigurată menţinerea 

acestora pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Tulcea. 

5. În ceea ce priveşte activitatea de personal – perfecţionare, în cadrul Serviciului de Resurse 

Umane, Asigurarea Calității, Evidență Funcții Publice, în această perioadă s-au desfăşurat activităţi 

privind: 

        - completarea  în format electronic în aplicaţia RUSAL a dosarelor profesionale ale funcţionarilor 

publici din aparatul de specialitate şi actualizarea permanentă a dosarelor profesionale deja înregistrate 

în aplicaţie; 

       - introducerea, în permanență, de date în aplicaţia RUSAL pentru calculul drepturilor salariale, 

pentru  întocmirea pontajelor lunare, a statelor de plată şi a altor rapoarte; 

       - introducerea în aplicaţia electronică RUSAL a codului COR (Clasificaţia Ocupaţiilor din 

România) pentru funcţiile din statul de funcţii din aparatul de specialitate, a structurilor şi  a posturilor 

nou înfiinţate, a funcţiilor corespunzătoare şi a tuturor atributelor de funcţie şi de salariu (grad 

profesional, gradaţie, clasă etc.); 

- s-a întocmit şi înaintat către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici planul de măsuri 

privind pregătirea profesională şi planul de pregătire profesională în formatul standard, pentru 

Consiliul Județean Tulcea şi instituţiile subordonate care au funcţii publice în structura statului de 

funcţii. 

       -  participarea la programe de perfecţionare de scurtă durată (5-7 zile) a unui număr de 8 salariaţi 

din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea. 

6. Au fost întocmite şi înaintate, în format electronic şi pe suport de hârtie, către Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici: 

 - Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice şi Raportul privind respectarea normelor de conduită pe 

trimestre; 

S-au transmis în permanenţă pe portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici actele 

administrative ce privesc evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din Consiliul Judeţean 

Tulcea; 

  S-a actualizat în permanenţă baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor 

publici din aparatul de specialitate al Consiliul Judeţean Tulcea; 

7. S-au întocmit şi înaintat către Instituţia Prefectului Tulcea, trimestrial și ca răspuns la 

solicitarea acesteia, situaţii privind posturile ocupate, temporar ocupate și vacante din aparatul de 

specialitate al Consiliul Judeţean Tulcea şi instituţiile subordonate; 

8. Au fost calculate corect şi plătite la timp, on line în conturile bancare, salariile fiecărui 

angajat din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, membrilor Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică, consilierilor judeţeni, elevilor bursieri şi alte asemenea. 

S-au întocmit şi înaintat către Direcţia Generală Judeţeană de Statistică Tulcea cercetările 

statistice. 

Alte activităţi: 

- eliberarea adeverinţelor pentru salariaţii Consiliului Judeţean Tulcea; 



- au fost întocmite şi transmise corect şi la timp declaraţia unică, declaraţiile lunare pentru Casa de 

Sănătate, Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 

- s-a răspuns în termen la toate petiţiile repartizate serviciului; 

- salariaţii serviciului au asigurat secretariatul comisiilor constituite pentru organizarea concursurilor 

pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante, pentru promovarea în grad profesional sau 

în funcţii de conducere a unor salariaţi din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea; 

- salariaţii serviciului, desemnați de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, au participat în 

calitate de membri în comisiile constituite pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea unor 

posturi vacante sau temporar vacante din consiliile locale din Județul Tulcea, pentru promovarea în 

grad profesional sau în funcţii de conducere a funcționarilor publici din aceste instituții; 

- s-a răspuns în termen la petiţiile repartizate serviciului, a fost rezolvată şi altă corespondenţă 

repartizată serviciului.  

 

Activitatea de Contencios şi Asistenţă Juridică 

   

        Serviciul Contencios şi Asistenţă Juridică este serviciul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Tulcea care acordă asistenţă şi consultanţă juridică direcţiilor şi serviciilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, consiliilor locale, primarilor şi secretarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale şi asigură reprezentarea Consiliului Judeţean Tulcea şi a instituţiilor 

subordonate în faţa instanţelor de judecată, în toate gradele de jurisdicţie.  

 În perioada ianuarie - decembrie 2018, activitatea în domeniul contencios - juridic a constat în: 

- acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică direcţiilor şi serviciilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

- acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Tulcea; 

- acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică consiliilor locale, primarilor şi secretarilor 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

- reprezentarea Consiliului Judeţean Tulcea şi a instituţiilor subordonate, în faţa instanţelor 

judecătoreşti. În acest sens au fost depuse acțiuni şi formulate întâmpinări, care au fost 

susţinute în faţa instanţelor de judecată  în 148 de dosare. 

          Activitatea juridică a mai constat în verificarea legalităţii contractelor şi, după caz, participarea 

la redactarea acestora. În perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018, au fost redactate şi avizate un 

număr de 444 contracte şi acte adiţionale încheiate la nivelul instituţiei.  

          În aplicarea dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Serviciul a participat la redactarea proiectelor de hotărâri care 

au fost dezbătute şi adoptate în şedinţele Consiliului Judeţean Tulcea și, de asemenea, în redactarea 

proiectelor de hotărâre de guvern. 

 Serviciul a participat la desfăşurarea în bune condiţii a procedurilor de achiziţii publice. În 

acest sens au fost  verificate şi avizate  notele justificative pentru determinarea procedurilor de achiziţii 

publice. De asemenea, consilierii juridici au fost desemnaţi şi au făcut parte din comisiile de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări.  

 Referitor la activitatea de administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului, 

aceasta a fost desfăşurată în colaborare cu serviciul contencios juridic, din comisiile de evaluare în 

cadrul licitaţiilor organizate făcând parte şi consilierii juridici din cadrul serviciului. 

 În activitatea de accesare şi derulare a proiectelor cu finanţare externă, serviciul a fost  implicat 

atât prin activitatea de consultanţă, cât şi prin personalul propriu, în calitate de membri în echipele de 

implementare a proiectelor. 

 

 



Activitatea de audit intern  

 

Compartimentul de audit public intern de la nivelul aparatului propriu al Consiliului Județean 

Tulcea se află, conform organigramei, în subordinea directă a Președintelui Consiliului Județean 

Tulcea, care este ordonatorul principal de credite. 

Compartimentele de audit public intern organizate la nivelul unităților din subordine sunt sub 

autoritatea directă a conducătorilor acestor instituții. 

Cadrul metodologic și procedural necesar desfășurarii activității de audit public intern îl constituie: 

- Normele Metodologice proprii privind exercitarea auditului intern; 

- Ghiduri procedurale privind derularea misiunilor de audit pe anumite domenii de activitate; 

- Carta auditorului intern; 

- Codul privind conduita etică a auditorului intern. 

Activitatea Compartimentului de Audit Intern s-a desfășurat în baza planului anual de activitate 

aprobat de Președintele Consiliului Județean Tulcea, însoțit de referatul de justificare a misiunilor de 

audit programate, elaborat pe baza analizei de risc a domeniilor auditabile. În anul 2018 au fost 

cuprinse în planul de audit un număr de 7 misiuni de audit, care au fost realizate în totalitate. 

Pentru misiunile derulate au fost formulate și însușite un număr de 70 recomandări, din care un 

număr de 22 recomandări au fost implementate în cursul anului 2018, un număr de 2 recomandări au 

fost implementate parțial în anul 2018, diferența de 46 recomandări având termene de implementare 

planificate/reprogramate, conform calendarului și planului de acțiune, în cursul anului 2019. 

Principalele riscuri identificabile și ierarhizate conform analizei de risc au vizat domeniile 

auditabile pe parcursul anului, iar principalele constatări au urmărit implementarea, funcționarea și 

întărirea sistemelor de control intern pentru fiecare activitate. 

Misiunile de audit derulate la entitățile auditate au vizat activitatea financiar-contabilă.  

Rezultatele misiunilor de audit intern, urmare a recomandărilor formulate, au contribuit la întărirea 

sistemului de control intern, a capacităților de previziune/planificare, a disciplinei financiare în 

entitățile auditate. 

De asemenea, subliniem rolul de prevenire al auditului prin identificarea unor disfuncțiuni și a 

riscurilor asociate activităților auditate, chiar dacă caracterul „ex-post” al misiunilor de audit sesizează 

acțiuni/inacțiuni care au avut loc. 

În privința evaluării activității de audit de la nivelul Consiliului Județean Tulcea, menționăm că 

aceasta se efectuează anual, atât de ordonatorul de credite prin sistemul de evaluare intern, cât și de 

către Camera de Conturi Tulcea. 

Pentru îmbunătățirea activității de audit intern considerăm necesară elaborarea unor Ghiduri 

procedurale pentru misiunile de audit de tip sistem și performanță și asigurarea condițiilor necesare 

pentru participarea auditorilor interni la cursuri de pregătire profesională în domeniile activităților de 

audit intern, organizate de catre UCAAPI (Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public 

Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice) și alte entități acreditate. 

 

Activitatea de Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului  

 

Serviciul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului își desfășoară 

activitatea în directa subordine a Președintelui Consiliului Județean Tulcea.  

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, activitatea serviciului s-a desfășurat  în conformitate cu 

planurile de activitate. 

1. Activitatea de comunicare cuprinde: 

• Întocmirea Calendarului de activități/evenimente la care este invitat să participe Președintele 

Consiliului Județean; 



• Întocmirea calendarului județean de târguri, sărbători și festivaluri organizate de către primăriile din 

județ; 

• Transmiterea în mod constant de informații și fotografii pentru plasmele externe și punctele de 

informare amplasate prin intermediul proiectului „Dezvoltarea serviciilor electronice pentru cetățeni și 

mediul de afaceri”; 

• Implicarea și asigurarea vizibilității în cadrul programelor sprijinite de Consiliul Județean Tulcea: 

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret „Peștișorul de aur”, Concursul Internaţional de 

Interpretare „George Georgescu”, Concursul Naţional de Acuarelă „Constantin Găvenea” etc. prin 

organizarea de conferințe de presă, întocmirea de comunicate de presă, știri, discursuri; 

• Organizarea evenimentului dedicat zilei de 24 Ianuarie – spectacol organizat de către Consiliul 

Județean Tulcea; 

• Organizarea evenimentului dedicat zilei de 1 Iunie - Ziua Copilului, de către Consiliul Județean 

Tulcea; 

• Organizarea evenimentelor dedicate Zilei Dobrogei - 14 Noiembrie, de către Consiliul Județean 

Tulcea: ședințe comune Consiliul Județean Tulcea - Consiliul Județean Constanța, spectacol artistic la 

Sala Polivalentă. 

• Organizarea evenimentelor prilejuite de Ziua Națională a României – Centenarul Marii Uniri – 

spectacol artistic, implementarea a trei proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri de către aparatul 

propriu de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, cu finanțarea Ministerului Culturii și Identității 

Naționale. 

• Organizarea evenimentelor prilejuite de  Ziua Drapelului, Ziua Europei, Ziua Marinei etc;  

• Organizarea evenimentelor ocazionate de Sărbătorile Pascale și ale Crăciunului și Anului Nou;  

• Pentru realizarea activităților derulate în cadrul Consiliului Județean Tulcea, au fost întocmite un 

număr de 148 de discursuri, respectiv 205 știri și comunicate de presă, mesaje de felicitare în presa 

scrisă, radio, TV cu ocazia sărbătorilor/evenimentelor, respectiv participarea la aceste evenimente, 

alături de președintele Consiliul Județean Tulcea sau de vicepreședinți. Au fost organizate un număr de 

15 conferințe de presă și materialele necesare pentru buna derulare a acestora.  

2. Activitatea de relații externe 

2.1. Promovare la nivel extern 

Pe linia promovării județului Tulcea și în special a Deltei Dunării, pe plan internațional, 

reprezentanții instituției au participat la următoarele evenimente: 

 Între 24-26 martie, la Gomel, în Belarus au avut loc două evenimente integrate de promovare 

turistică și economică: Târgul de Turism Internațional de la Gomel și Forumul Economic 

Gomel. 

 În perioada 4-6 mai, a avut loc Festivalul Regiunilor și Orașelor Europei – CoR – Open Doors 

la Bruxelles, Belgia. 

 În perioada 14-17 iunie, s-a derulat Forumul European pentru Achiziții Publice. 

 În perioada 3-5 iulie a avut loc la Bruxelles, la Reprezentanța permanentă a României pe lângă 

Uniunea Europeană, un eveniment major de promovare a valorilor cultural – artistice ale 

României în contextul aniversării Centenarului Marii Uniri. 

 

 



2.2. Activitatea în cadrul Asociațiilor Internaționale în care Consiliul Județean Tulcea este 

membru 

Consiliul Județean Tulcea este membru în Conferința Regiunilor Periferice Maritime ale 

Europei, reprezentând interesele României în cadrul Biroului Politic al acestui organism internațional 

de colaborare regională, activând în cadrul Comisiei Balcanice și a Mării Negre.  O activitate susținută 

a fost desfășurată în vederea obținerii statutului de zonă periferică maritimă a Europei, statut ce ar 

permite un procent mai mare de finanțare din partea Uniunii Europene pentru proiectele finanțate din 

fondurile structurale și de investiții. Astfel, reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea au participat la 

următoarele evenimente:  

 În perioada 7-9 martie, a avut loc Biroul Politic al organizației, lucrările desfășurându-se la 

Patras în Grecia; 

  În perioada 27-28 martie, a avut loc un forum privind promovarea proiectelor adresat 

autorităților locale și regionale și altor părți interesate din regiunea extinsă a Mării Negre, 

desfășurat la Istanbul, Turcia, organizat de Conferința Regiunilor Periferice Maritime ale 

Europei (CRPM) împreună cu Secretariatul Internațional Permanent al Organizației Cooperării 

Economice a Mării Negre (OCEM PERMIS). 

  În perioada 31 mai - 1 iunie, o delegație reprezentând Consiliul Județean Tulcea a participat la 

Workshop-ul „Între verde și albastru: durabilitate în turismul maritim și costier” și la Adunarea 

Generală a Comisiei Balcanice și a Mării Negre. Manifestările au fost cuprinse în agenda 

evenimentelor  Zilei Maritime Europene, găzduite în acest an în orașul Burgas, 

Bulgaria. Delegația tulceană a condus lucrările Workshop-ului, în cadrul căruia, ulterior 

expunerii unor prezentări de profil ale participanților, au fost trasate câteva repere, cum ar fi 

necesitatea consolidării de către autoritățile publice regionale a investițiilor în infrastructură și 

facilități costiere dedicate domeniului turistic. 

 O delegație reprezentând Consiliul Județean Tulcea a participat, în perioada 20 iunie – 23 

iunie, la Biroul Politic al  Conferinței Regiunilor Periferice Maritime (CRPM), găzduit în 

orașul Parnu, Estonia. 

 O delegație reprezentând Consiliul Județean Tulcea a participat, în perioada 26-28 iunie, la 

Workshopul AI-NURECC „Sectorul de croazieră în regiunea EUSAIR: provocări și 

perspective”, găzduit în orașul Olympia, Grecia. Evenimentul a avut loc la inițiativa Rețelei 

Adriatice Ionice a Universităților, Regiunilor, Camerelor de Comerț și Orașelor (AI-

NURECC), a Camerei de Comerț Ilia - membru al Forumului AIC și sub coordonarea 

Conferinței Regiunilor Periferice Maritime (CRPM). 

 O delegație a Consiliului Județean Tulcea a participat, în perioada 16-21 octombrie, la 

Adunarea Generală a Conferinței Regiunilor Periferice Maritime din Europa. Evenimentul s-a 

desfășurat la Funchal, Madeira. Cu acest prilej, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia 

Teodorescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al organizației. 

 În perioada 16-19 decembrie, a avut loc seminarul CRPM privind politicile UE și oportunitățile 

de cooperare teritorială în domeniile: conectivitate, tranziție și rețele energetice. O delegație a 

Consiliului Județean Tulcea a participat la acest eveniment care s-a desfășurat la Belgrad, în 

Serbia. 

Consiliul Județean Tulcea este un membru activ în Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră 

„Euroregiunea Dunărea de Jos”. În ultimii ani, între România, Ucraina și Republica Moldova s-a 



dezvoltat o strânsă relație de cooperare la nivel descentralizat, atât în cadrul Euroregiunii „Dunărea de 

Jos“ cât și prin acordurile de cooperare încheiate.  

În baza acestor relații de cooperare, de-a lungul timpului au fost derulate mai multe proiecte 

comune, inclusiv în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova.  

În anul 2018 s-a continuat cooperarea în cadrul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 

„Euroregiunea Dunărea de Jos” atât în cadrul comisiilor cât și prin evenimentele organizate.  

Astfel, în perioada 1-2 noiembrie 2018, s-au desfășurat la Izmail ședințele de lucru ale Comisiilor 

de specialitate ale ACTEDJ și, ca urmare a invitației transmise, o delegație a Consiliului Județean 

Tulcea a efectuat o deplasare în Ucraina în vederea participării la lucrări.  

În perioada 22-24 noiembrie 2018, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu a 

participat, la Odessa, la ședința Adunării Generale a Asociației de Cooperare Transfrontalieră 

Euroregiunea „Dunărea de Jos“. Lucrările ședinței au fost găzduite de Consiliul Regional Odessa, 

instituție care deținea la acea dată președinția Asociației, prin președintele Anatolii Urbanskiy.  

În cadrul Adunării Generale a Asociației, au fost aprobate Raportul de activitate pentru perioada 

2016-2018, bugetul pentru anul viitor, precum și planurile de activitate ale comisiilor din cadrul 

Asociației. De asemenea, s-a hotărât ca președinția Asociației de Cooperare Transfrontalieră 

Euroregiunea „Dunărea de Jos“ să fie preluată de Consiliul Raional Cahul, prin președintele Ion 

Groza. Totodată, la Odessa s-au aniversat și 20 de ani de cooperare în cadrul Euroregiunii „Dunărea de 

Jos”. 

Judeţul Tulcea este membru al Ansamblului Regiunilor Europene din anul 1997, deținând 

funcția de membru în Biroul Politic și în mandatul trecut, prin președintele Consiliului Județean, Horia 

Teodorescu. În anul 2018, reprezentanții Consiliului Județean Tulcea au participat la mai multe 

evenimente organizate de către Ansamblul Regiunilor Europene: 

- În perioada   21- 23 martie, la Arad, a avut loc Adunarea plenară de primăvară; 

- În anul 2018, județul Tulcea, prin vicepreședintele Dumitru Mergeani, a fost a ales să reprezinte 

România pentru un nou mandat în cadrul Biroului Politic al Adunării Regiunilor Europene (ARE). 

Alegerile au avut loc în cadrul lucrărilor Adunării Generale a acestui prestigios organism european, 

desfășurate în zilele de 23 și 24 mai, la Lillehammer, Norvegia;  

- În perioada 3 - 7 septembrie, la Odessa a avut loc Summit-ul Marea Neagră; 

- Între 24 - 27 septembrie, la Novi Sad, în Serbia, s-a desfășurat Plenara de Toamnă; 

- Între 21 - 22 noiembrie, la Nijmegen, în Olanda, a avut loc Biroul Politic al ARE. 

2.3. Înțelegeri bilaterale  

Obiectivul general al relaţiilor de colaborare externă este reprezentat de alinierea relaţiilor 

externe ale judeţului Tulcea la obiectivele majore ale politicii externe naţionale. Identificarea unor 

tendinţe comune de dezvoltare şi cooperare, reprezentarea intereselor locale la nivel extern, conduc la 

întărirea capacităţii aşezărilor din judeţ de a face faţă concurenţei cu regiunile învecinate. În anul 2018 

au continuat proiectele comune derulate în cadrul relațiilor bilaterale existente, după cum urmează: 

 Relația cu Suzhou, China 

Una dintre cele mai vechi relații de cooperare, pe care le derulează Consiliul Județean Tulcea cu 

un partener extern, datează din anul 1995, când la data de 20 septembrie, a fost  semnat la Suzhou 

Protocolul de Înfrățire dintre județul Tulcea din România și Municipalitatea din Suzhou - China.  



O acțiune comună foarte importantă s-a derulat în prima parte a anului 2018, când au fost 

organizate la Tulcea cursuri de limbă chineză predate de un specialist venit din China. Proiectul a fost 

derulat cu sprijinul Institutului Confucius. 

Odată cu Anul Nou Chinezesc a venit la Tulcea doamna Li Yangfan, formatorul care s-a ocupat 

de predarea cursurilor de limbă chineză, cursuri ce au integrat și elemente de cultură și civilizație 

chineză.   

Vizite și evenimente organizate în anul 2018: 

 În perioada 24-29 aprilie 2018, o delegație formată din oameni de afaceri tulceni din domeniul 

agricol a efectuat o vizită în China la Suzhou. 

 Luni, 25 iunie 2018, o delegație a Municipalității Suzhou, condusă de Zhou Weiqiang, 

președintele Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, Comitetul Suzhou, s-a aflat în vizită 

la Tulcea. Cu acest prilej, delegația chineză a vizitat Centrul de Medicină Tradițională Chineză de pe 

strada Mahmudiei, unul dintre cele mai frumoase proiecte realizate în cadrul cooperării Tulcea -

Suzhou și deschis ca urmare a semnării unui protocol comun, în 2012, între Spitalul Municipal din 

Suzhou, Spitalul Județean de Urgență Tulcea și Centrul Medical C&T Tulcea. 

 În luna iulie 2018, o delegație a Municipalității din Suzhou condusă de  Nie Biao, viceprimar al 

Municipalității din Suzhou, a făcut o vizită la Tulcea, fiind întâmpinați de către președintele 

Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu. 

 Miercuri, 1 august 2018, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani a 

primit o delegație a districtului Gusu din Suzhou, condusă de Xu Gang, director al Comitetului de 

Management Districtual privind conservarea istorică și culturală a orașului Suzhou. 

 Pe 1 noiembrie 2018,  Consiliul Județean Tulcea a fost gazda unei întâlniri oficiale prilejuite de 

vizita în județul nostru a unei delegații a orașului, prieten și partener de cooperare, Suzhou din 

Republica Populară Chineză. Oaspeții chinezi, reprezentanți la vârf ai Biroului pentru reformă în 

Sectorul Public din cadrul Municipalității Suzhou, au fost întâmpinați de conducerea Consiliului 

Județean Tulcea. 

Relația cu Izmail, Ucraina 

       Relația de colaborare cu Orașul Izmail s-a conturat odată cu înființarea Euroregiunii „Dunărea de 

Jos”, în 1998, moment care a marcat începutul unor colaborări îndeosebi în cadrul unor proiecte cu 

finanțare externă, care au fost consolidate odată cu înființarea Asociației de Cooperare Transfrontalieră 

Euroregiunea „Dunărea de Jos”. 

      În anul 2018 au avut loc mai multe întâlniri și acțiuni comune, după cum urmează: 

 În luna mai 2018, Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a primit 

o delegație a orașului Izmail din Ucraina, în frunte cu primarul Andrii Abramchenko. Delegația 

ucraineană, din care a făcut parte și viceprimarul Rodion Abashev, a răspuns invitației Consiliului 

Județean de a participa la o întâlnire de lucru pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în 

cadrul „Înțelegerii de cooperare între orașul Izmail și județul Tulcea“. 

Discuțiile au privit stadiul proiectelor din cadrul programului european de finanțare Programul 

Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, dar și proiecte pe alte programe de finanțare: 

- CBC Connect Trans, proiect cu un buget final de 2,3 milioane de euro, care în ceea ce privește 

județul nostru se referă la reabilitarea unui kilometru de drum la Isaccea, realizarea unui Trans 

Hub în Isaccea, implementarea unui sistem de monitorizare trafic în Isaccea și Tulcea; 



- CBC Health Net, proiect cu un buget final de 1,4 milioane de euro, care vizează, pentru județul 

Tulcea, reabilitarea secției de ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea, 

implementarea sistemului transfrontalier de telemedicină și sesiuni de capacity building pentru 

personalul specializat din spitale; 

- CBC Safety, proiect cu un buget final de 1,4 milioane de euro, pentru județul nostru referindu-

se la extinderea sediului Poliției Locale Tulcea, instalare sistem de montorizare camere 

inteligente, renovare și modernizare a 6 posturi de poliție locală (3 în municipiu și câte unul la 

Isaccea, Luncavița și I.C. Brătianu), dar și achiziția unei ambarcațiuni speciale de monitorizare 

a traficului pe Dunăre; 

- EFIGE, proiect cu un buget final de 1,1 milioane de euro, care pentru județul Tulcea prevede 

realizarea unui centru mobil expozițional transfrontalier. 

 La invitația primarului orașului Izmail, Andrii Abramchenko, tot în luna mai, președintele 

Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu a participat la manifestările prilejuite de Festivalul 

„Primăvara Dunăreană“, la Izmail. 

 În perioada 19-21 iunie, un reprezentant al Consiliului Județean Tulcea a participat la Izmail la 

o serie de întâlniri de lucru, ca urmare a invitației primite de la Organizația Comunală a Consiliului 

Orășenesc Izmail, „Biroul de susținere a investițiilor”.  

 În perioada 18-21 iunie, a avut loc la Tulcea o întâlnire între autoritățile publice locale, 

autoritățile publice centrale și reprezentanți ai Comisiei Europene. În acest context, președintele 

Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu a invitat la discuții și reprezentanții orașului Izmail, 

fiind direct interesați de subiectele dezbătute. Delegația ucraineană a fost condusă de primarul orașului 

Izmail, Andrii Abramchenko. 

 13-14 septembrie, la Izmail a avut loc o ședință de lucru având ca temă stadiul proiectelor 

comune depuse în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre. 

   Între 28-29 septembrie, reprezentanții Consiliului Județean Tulcea au participat la festivitățile 

organizate cu ocazia „Zilelor orașului Izmail” –  Ucraina. 

 În perioada 24-26 octombrie, o delegație din Izmail a fost invitată la Tulcea pentru a participa 

la o ședință comună de lucru privind apelul 2 de proiecte din cadrul Programului Operațional Comun 

Bazinul Mării Negre. Toate aceste acțiuni au contribuit la constituirea unui calendar comun de 

activități pe termen scurt și mediu.  

  Pentru a stabili noi linii de cooperare și posibilități concrete de colaborare, o delegație a 

orașului Izmail, condusă de primarul Andrii Abramchenko a fost invitată în România, în perioada 26-

29 noiembrie 2018. Membrii delegației au participat la întâlniri de lucru, desfășurate la Tulcea și la 

București, menite să contribuie la constituirea unui calendar comun de activități pe termen scurt și 

mediu.  

Relația cu Departamentul Aveyron, Franța 

Parteneriatul s-a dezvoltat an după an iar sfera domeniilor comune de interes s-a lărgit. Având 

în vedere acțiunile derulate la nivel național, în cadrul sezonului România - Franța, în anul 2018 au 

fost reactivate liniile de cooperare Tulcea - Aveyron. 

 Astfel, la data de 4 iunie, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani a 

primit o delegație franceză din Aveyron, în frunte cu vicepreședintele Consiliului Departamental, 

Bernard Saules. Cu acest prilej a fost a semnată o nouă Înțelegere de Cooperare între Județul Tulcea și 



Departamentul Aveyron. Temele dezbătute în cadrul întrevederii s-au axat pe oportunitățile europene 

existente în cadrul programului Erasmus+ și pe demararea proiectului Jeunesse III, finanțat de 

Ministerul Afacerilor Externe. 

 Tot în luna iunie, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Petre Badea a participat la 

reuniunea grupului de lucru franco - român în domeniul cooperării descentralizate. La invitația 

Ambasadei Republicii Franceze la București au răspuns reprezentanții tuturor unităților administrativ-

teritoriale din România care au în derulare acorduri de cooperare cu instituții similare din Franța. 

Vicepreședintele Consiliului Departamental Aveyron, Bernard Saules era la acea dată și Președintele 

grupului de lucru franco-român în domeniul cooperării descentralizate. 

 În perioada 4-12 decembrie, s-a derulat prima parte a proiectului Jeunesse III, care prevede un 

schimb de experiență cu tineri cu dificultăți de integrare din cele două unități administrativ teritoriale. 

Cinci  tineri francezi din Institutul Massip din Capdenac, împreună cu îndrumătorii lor au sosit la 

Tulcea și au derulat o serie de acțiuni comune cu tinerii români. În data de 6 decembrie, delegația 

franceză a avut o întâlnire cu oficialitățile Consiliului Județean Tulcea, instituție care a facilitat 

implementarea acestui proiect. 

În anul 2018 au fost puse bazele unor noi relații externe bilaterale, după cum urmează: 

 În contextul sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire și având în vedere inițiativa 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni de a organiza campania „Centenar prin Înfrățire”, 

campanie de înfrățire a județelor din România și sectoarelor Municipiului București cu unități 

administrative-teritoriale similare din statele unde există comunități de români, Consiliul Județean 

Tulcea a hotărât să semneze o Înțelegere de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul 

Soroca din Republica Moldova.  

Județul Tulcea și Raionul Soroca au mai multe puncte comune și similarități: existența zonelor 

deluroase și a celor două fluvii - Dunărea respectiv Nistrul - din punct de vedere geografic și, de 

asemenea, similarități în ceea ce privește istoria, cultura, tradițiile și limba vorbită.  

Relațiile de cooperare se vor dezvolta în următoarele domenii: cultură, educație și știință, sănătate, 

administrație  locală, mediu, economie și investiții, știință și tehnologie, sport, turism etc. 

Ceremonia oficială de semnare a avut loc în data de 14 august 2018, la sediul Consiliului Județean 

Tulcea, în prezența mai multor oficialități din județul nostru dar și a unor invitați de la nivel central.  

 Bazele cooperării dintre Consiliul Județean Tulcea și Republica Belarus au fost puse în anul 

2017, odată cu prima vizită oficială la Tulcea a domnului Andrei Grinkevich, ambasador extraordinar și 

plenipotențiar al Republicii Belarus în  România. 

Ulterior, în cadrul unei întâlniri oficiale, desfășurate la Tulcea în luna februarie 2018, Excelența 

Sa a venit cu mai multe propuneri concrete de cooperare. Printre acestea s-a numărat și semnarea unei 

Înțelegeri cu Raionul Mozyr.  

Atât Ambasada Republicii Belarus la București cât și Consiliul Executiv Raional Mozyr au 

transmis către Consiliul Județean Tulcea solicitări în ceea ce privește semnarea unei Înțelegeri de 

Cooperare, identificându-se anumite domenii comune de interes.  

           În perioada 13 - 16 iunie, a avut loc o vizită la Mozyr, în cadrul căreia a avut loc ceremonia 

oficială de semnare a Înțelegerii de Cooperare dintre județul Tulcea, România și Raionul Mozyr, 

Belarus. 

 Relația cu Raionul Cahul este una veche, care s-a dezvoltat în ultimii ani la nivel descentralizat 

în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”. De-a lungul timpului, au avut loc întâlniri între cele două 



unități administrativ-teritoriale la evenimentele organizate în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” în 

scopul extinderii  relațiilor de prietenie, întâlniri ce au avut drept rezultat final decizia celor două părți 

de a semna o înțelegere de cooperare.  

Înțelegerea de cooperare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

32/02.2018 privind aprobarea Înțelegerii de cooperare dintre Județul Tulcea din România și Raionul 

Cahul din Republica Moldova și respectiv prin Decizia nr. 02/13-IV din 22 martie 2018 cu privire la 

aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Cahul din Republica 

Moldova. 

Având în vedere invitația primită de la Consiliul Raional Cahul și discuțiile ulterioare, în data de 

7 decembrie 2018, o delegație a Consiliului Județean Tulcea s-a deplasat la Cahul, unde a avut loc 

ceremonia de semnare a Înțelegerii. 

2.4. Primirea unor vizite la nivel înalt 

Totodată, în anul 2018, Consiliul Județean Tulcea a primit mai multe vizite la nivel înalt, ale 

unor ambasadori, miniștri, oficiali ai altor state, după cum urmează:   

- În luna februarie, a avut loc cea de-a doua vizită a ambasadorului Republicii Belarus 

în  România, Andrei Grinkevich la Tulcea. Cu această ocazie s-au pus bazele înfrățirii cu Raionul 

Mozyr. 

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, s-a aflat, într-o vizită de lucru la Tulcea. Cu acest 

prilej,  la sala „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Județean a avut loc o întâlnire oficială în cadrul 

căreia a fost abordată problematica activității de turism în județul Tulcea, cu precădere în Delta 

Dunării. 

- Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu s-a întâlnit în luna martie, în 

cadrul unei vizite  oficiale, cu Evripidis Stylianidis, membru permanent al Comitetului de Afaceri 

Externe și Apărare al Greciei în relația cu Uniunea Europeană și cunoscut politician grec. Oaspeții 

eleni s-au aflat la Tulcea cu prilejul sărbătoririi în cadru festiv a Zilei Naționale a Greciei.  

- În cadrul  lucrărilor Forumului de Monitorizare pentru ITI Delta Dunării din luna mai, 

președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu s-a întâlnit cu Carsten Rasmussen, șeful 

Unității România a  Departamentului pentru politică regională și urbană, și cu reprezentanți ai 

Autorității de Management POR. 

- În luna iunie, ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș s-a întâlnit cu reprezentanții 

autorităților locale pentru a afla principalele probleme cu care se confruntă comunitățile locale din 

Delta Dunării dar și din zona de terasă. Vizita Ministrului Apelor și Pădurilor în județul nostru a fost 

prilejuită de recepția lucrărilor de alimentare cu apă de la Ceatalchioi, Pătlăgeanca și Periprava, care 

fac parte dintr-un program mai amplu de realizare a alimentărilor cu apă din deltă, cuprinzând și 

localitățile Partizani, Gorgova, Caraorman și Tudor Vladimirescu.  

- Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, împreună cu ministrul Finanțelor 

Publice, Eugen Orlando Teodorovici au participat, în luna octombrie, la o ședință de lucru, la Jijila, cu 

toți factorii implicați în realizarea obiectivului de investiții Podul Tulcea - Brăila.  

-   Biblioteca Județeană Panait Cerna a primit, la sfârșitul lunii octombrie, vizita Excelenței Sale, 

domnul Hans Klemm, Ambasadorul SUA în România, care a făcut o donație de carte și a inaugurat 

Raftul American (American Shelf) în cadrul acestei instituții. 

- Conducerea Consiliului Județean Tulcea a găzduit, în luna noiembrie, o întâlnire de lucru 

prilejuită de vizita la Tulcea a ministrului secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Mihaela 



Toader, care a avut ca scop analiza stadiului proiectelor depuse la nivelul județului Tulcea, prin 

instrumentul ITI Delta Dunării și nu numai. 

- Tot în luna  noiembrie, la Spitalul Județean Tulcea, în prezența ministrului Sănătății, Sorina 

Pintea, a fost inaugurat oficial aparatul de rezonanță magnetică RMN, achiziționat la începutul 

anului, printr-un program guvernamental derulat de Ministerul Sănătăţii.  

 

3. Activitatea de anticorupție 

Activitatea Consiliului Județean Tulcea a vizat, în anul 2018, consolidarea calităţii serviciilor 

publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, 

eficacităţii şi supremaţiei interesului public atât la nivelul Consiliului Județean Tulcea cât și la nivelul 

instituțiilor subordonate.  

În anul 2018, a fost constituită Comisia de Monitorizare pentru coordonarea şi  îndrumarea 

metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul 

Consiliului Judeţean Tulcea. Comisia a procedat la centralizarea Listelor cu funcţii sensibile şi 

elaborarea Registrului salariaţilor care ocupă funcţii sensibile la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea. 

Serviciul Județean Anticorupție Tulcea din cadrul Direcției Generale Anticorupție - Ministerul 

Afacerilor Interne și-a manifestat toată disponibilitatea de a efectua activități de prevenire a faptelor de 

corupție cu personalul Consiliului Județean Tulcea. A fost astfel inițiat un prim contact cu Serviciul 

Județean Anticorupție Tulcea, o astfel de instruire fiind programată în primul trimestru al anului 2019.  

Pentru extinderea conștientizării necesității de eliminare a riscurilor și vulnerabilităților la 

corupție a fost transmisă o circulară către instituțiile subordonate și regiile autonome de sub autoritatea 

Consiliului Județean Tulcea, prin care acestea au primit misiunea de a urma aceiași pași ca și aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, în sensul respectării prevederilor Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016 - 2020. Toate instituțiile subordonate au primit sprijinul constant al Serviciului 

Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului pentru a duce la îndeplinire acest 

deziderat. 

 

4. Activitatea de promovare a județului Tulcea 

În vederea realizării în bune condiţii a unor activităţi culturale / sportive / educative de importanţă 

judeţeană, naţională şi internaţională, în anul 2018, Consiliul Judeţean Tulcea a fost implicat în 

parteneriate alături de Primăria Municipiului Tulcea, prin Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Palatul Copiilor, Liceul de Arte „George Georgescu” 

din Tulcea, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Tulcea, 

Clubul Sportiv Școlar Tulcea, Clubul Sportiv Municipal Danubius, Primăria Comunei Beidaud.  

Cele mai importante evenimente, organizate în urma acestor asocieri au fost: Festivalul 

Păstoritului, Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur”, olimpiade 

şi concursuri şcolare, Concursul naţional de proiecte „Parteneriat în educaţie - prezent şi perspective”, 

Concursul Internaţional de Interpretare „George Georgescu”, Concursul Naţional de Acuarelă 

„Constantin Găvenea”, Concursul Interjudețean de Matematică „Laurențiu Panaitopol“, Concursul 

Internaţional de Pictură „Alexandru Ciucurencu”, Gala Premiilor de Excelență ale Colegiului 

Dobrogean „Spiru Haret” etc. 

De asemenea, pentru asigurarea dezvoltării economice şi sociale a judeţului Tulcea, Consiliul 

Judeţean este membru, alături de alte unităţi administrativ-teritoriale de nivel local sau regional, în 



structuri precum: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Est, Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră 

„Euroregiunea Dunărea de Jos”, Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă a Serviciului de 

apă şi Canalizare din judeţul Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Interjudeţeană a Infrastructurii de 

Deşeuri Menajere, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă, 

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI 

Delta Dunării, Asociaţia Grup Pescuit Durabil Delta Dunării, Asociația de Management al Destinației 

Turistice Delta Dunării. 

Promovarea judeţului Tulcea are și o importantă componentă în domeniul turistic:  

• Promovarea Județului Tulcea şi a Deltei Dunării, prin participarea la unele evenimente de amploare, 

respectiv târguri turistice internaționale;  

Târgul de Turism ITB Berlin este una din cele mai importante manifestări de profil la nivel 

internațional, la care Judeţul Tulcea a fost reprezentat pe durata a cinci zile de Serviciul Comunicare, 

Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului, alături de Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică, cu stand la care turiştii străini dar şi mulţi tour-operatori au găsit informaţii 

despre obiectivele turistice din județul Tulcea, respectiv Delta Dunării, zona de platou, Munții 

Măcinului, mănăstirile și cetățile din județ, muzeele și obiectivele istorice. Târgul de Turism ITB 

Berlin s-a derulat în luna martie. 

Târgul de Turism al României de la Bucureşti este o altă manifestare expozițională la care o 

delegație formată din reprezentanți ai Serviciului Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și 

Promovarea Județului și ai Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din cadrul 

Consiliului Județean Tulcea a reprezentat județul Tulcea. Evenimentul găzduit de Complexul 

Expozițional Romexpo s-a derulat în luna februarie, timp de trei zile. Cu această ocazie, Consiliul 

Județean Tulcea a expus și promovat atracțiile turistice, beneficiind de o largă apreciere din partea 

vizitatorilor, care și-au manifestat interesul cu precădere pentru zona Deltei Dunării. 

• Întocmirea corespondenței pe linie de promovare turistică cu partenerii externi ai instituției sau cu 

serviciile/direcțiile Consiliului Județean Tulcea, în special Centrul Național de Informare și Promovare 

Turistică; 

• Promovarea continuă a imaginii judeţului Tulcea în spaţiile european şi asiatic, în parteneriat cu alte 

instituţii publice, organizaţii şi mediul de afaceri. 

În ceea ce privește relația cu mediul de afaceri și promovarea economică, în anul 2018 s-au 

derulat mai multe întâlniri de lucru la sediul instituției. Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri din 

zonă a constituit mereu o prioritate pentru Consiliul Județean Tulcea. Instituția noastră a dezvoltat de-a 

lungul timpului o bună cooperare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Tulcea și 

cu alte instituții, alături de care a organizat acțiuni de promovare economică a județului.  

Spre sfârșitul anului 2017 s-a întrevăzut posibilitatea ca agenți economici tulceni din domenii 

cu activitate în procesarea cerealelor, viticultură sau creșterea animalelor să colaboreze cu autoritățile 

din Suzhou, China, pentru a intra pe piața chineză – momentan pentru regiunea Suzhou, cu 

posibilitatea extinderii și spre alte zone. Această temă de discuții a fost ridicată, în cadrul unei întâlniri 

care a avut loc între o delegație a Consiliului Județean Tulcea, condusă de președintele Horia 

Teodorescu, și agricultori din zona Suzhou, China. 

Urmare a acestor demersuri, în perioada 24 - 29 aprilie 2018, o delegație formată din oameni 

de afaceri tulceni din domeniul agricol a efectuat o vizită în China, la Suzhou. Vizita delegației tulcene 

a constituit un bun prilej de dezvoltare a relațiilor de cooperare economică. Delegația a fost primită de 



viceprimarul Suzhou, Jiang Lai Qing, care a apreciat interesul părții române pentru dezvoltarea relației 

de prietenie și cooperare între Suzhou și Tulcea și pe coordonate economice. Interesul ambelor părți 

este să dezvolte relația pe zona economică, atât din punct de vedere al materiilor prime (agricultură, 

piscicultură, creșterea animalelor), cât și al investițiilor în zona de prelucrare a acestor materii prime, 

dar și al turismului. 

De asemenea, s-a desprins interesul părții chineze de a dezvolta cooperarea și pe zona de 

învățământ superior, în domeniul agriculturii. Vizate în acest sens sunt liceele de profil din județul 

Tulcea și din zonele limitrofe, dar și instituții de învățământ superior din regiune, pentru încheierea 

unui parteneriat în domeniul învățământului. 

Determinant în dialogul cu partea chineză a fost faptul că există un partener unic de discuții în 

domeniul turismului, prin Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării și Camera 

de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea, pentru domeniul economic, sprijinul Consiliului Județean 

Tulcea fiind garantul relației de cooperare. 

 

 Activitatea Compartimentului Guvernanță Corporativă 

 

În conformitate cu prevederile  din  Legea  nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora 

Autorităţile publice tutelare înfiinţează structuri de guvernanţă corporativă proprii care asigură exercitarea 

atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, prin Hotărârea nr. 93/26 mai 2017 a fost 

aprobată constituirea unei structuri distincte cu denumirea Guvernanță Corporativă, începând cu 01 iunie 

2017. 

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018, au fost desfășurate în cadrul compartimentului 

următoarele activități:  

- inițiere proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 

privind  numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea, cu modificările ulterioare 

- inițiere proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, 

reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației 

Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a 

vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ - Teritoriale Comuna 

Pardina 

-  inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

131/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare 

- inițierea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea 

- inițierea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie 

pentru un membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea 

- inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat la înfiinţare pentru 

deschiderea de noi rute aeriene de operare de pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea 

- inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea 



-  inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea  nr. 

52/2017 privind  numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare 

-  inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr. 185/2018 

- organizarea procedurilor de selecție pentru constituirea consiliului de administrație al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunăriiˮ  Tulcea, pentru care Consiliul Județean Tulcea are calitatea de 

autoritate publică tutelară 

- organizarea procedurii de achiziţie prin selecţie publică a ofertelor pentru acordarea ajutorului de 

stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute aeriene de operare de pe Aeroportul ,,Delta Dunării” 

Tulcea 

- raportarea către Ministerului Finanțelor Publice a informațiilor cuprinse în formularul S1100, 

anexa nr.1 – „Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011”, anexa nr.2 – „Monitorizarea 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai întreprinderilor publice”; anexa nr.3 – „Lista 

administratorilor întreprinderilor publice”. 

 

Activitatea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

 

În exercitarea atribuțiilor stabilite în sarcina autorităților publice locale prin O.G. 58/1998 

privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, precum și a celor stabilite prin  

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, 

aprobat prin H.C.J. nr. 146/31.10.2013, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Tulcea a 

desfășurat, în anul 2018, următoarele activități:              

- informarea asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale, regionale sau naționale;  

- punerea la dispoziția turiștilor a materialelor de promovare locale, regionale sau naționale;  

- informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;  

- informare cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, precum și cu privire la 

ghizi turistici locali, naționali și specializați;  

-          informare cu privire la traseele turistice din județul nostru 

- organizarea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și regional și de activități 

generale de marketing intern și extern cu rol în creșterea circulației turistice locale și regionale;  

- consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale și naționale, ca 

serviciu cu titlu gratuit;  

- cooperarea cu instituțiile locale și regionale pe probleme de turism, în acest sens reprezentanții  

CNIPT participând la următoarele evenimente: 

       •        Târgul de Turism al României București. La Standul Consiliului Județean Tulcea au fost 

prezenți, pentru o perioadă de trei zile, numeroși producători locali și ansambluri de muzică populară 

care au reprezentat județul Tulcea și Delta Dunării. La standul Consiliului Județean, au avut deskuri de 

participare Asociația de Management al Destinației Delta Dunării, reprezentanți ai primăriilor locale și 

ai altor instituții publice care au reprezentat județul. Au fost expuse și promovate atracțiile turistice, 

culturale care au beneficiat de o largă apreciere din partea vizitatorilor, prezenți în număr mare la stand 

și care și-au manifestat interesul pentru zona Deltei Dunării (22-25 februarie 2018). 

    •  Târgul de Turism ITB Berlin, una din cele mai importante manifestări de profil la nivel 

internațional, la care Județul Tulcea a fost reprezentat pe durata a cinci zile de reprezentanții 

Consiliului Județean, cu stand la care turiștii străini dar și mulți turoperatori au putut găsi informații 

despre obiectivele turistice din județul Tulcea: Delta Dunării, zona de platou, Munții Măcinului, 

mănăstirile și cetățile din județ, muzeele și obiectivele istorice (7-11 martie 2018, Berlin, Germania). 



     •  Participarea la a X-a ediție a Târgului de Turism „Vacanța” Constanța 2018, la Pavilionul 

Expozițional Constanța. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și 

Agricultură Constanța (CCINA Constanța) și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). În 

cadrul acestui târg, Județul Tulcea a fost reprezentat, pe durata a trei zile, de Centrul de Informare și 

Promovare Turistică, cu un stand, unde toți cei interesați au putut găsi informații privind oportunitățile 

turistice din Delta Dunării și Munții Măcinului, precum și din alte zone de interes turistic din județul 

nostru (22-25 martie 2018, Constanța). 

      •  Întâlnire de lucru organizată de Camera de Comerț, Industrie, Navigație, Agricultură Constanța 

în colaborare cu Organizația Patronală Mamaia, în data de 22 martie 2018, la Sala de Conferințe a 

Pavilionului Expozițional Constanța. Tema acestei întâlniri a fost „Turismul pe litoralul românesc în 

sezonul 2018”. 

      •   Participarea la Festivalul Regiunilor și Orașelor Europei, manifestare organizată și găzduită de 

Comitetul European al Regiunilor (CoR), cu prilejul sărbătoririi Zilei porților deschise la nivel 

interinstituțional, la Bruxelles. Cu acest prilej, județul nostru a fost prezent cu un stand reprezentativ, 

constituit din materiale promoționale – broșuri, albume, pliante precum și obiecte tradiționale 

(sculpturi în lemn, ceramică).   

       • Participarea la cea de a șasea ediție a Forumului Internațional pentru turismul responsabil, 

eveniment cu recunoaștere internațională. Tema ediției desfășurate între 10-13 mai 2018 a fost 

„Atracția locală și dezvoltarea prin turism responsabil”, iar cursul „Managementul în turismul 

responsabil” a fost ținut de dr. Harold Goodwin (10-13 mai 2018, București). 

       •  Participarea la manifestarea organizată și găzduită la Bruxelles, Belgia, pe data de 4 iulie, de 

către Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană. Județul Tulcea a fost invitat 

să participe la un amplu eveniment de promovare a tradițiilor multiculturale din regiunile României pe 

scena Uniunii Europene. Cu acest prilej, județul nostru a fost prezent cu un stand reprezentativ, 

constituit din materiale promoționale – broșuri, albume, pliante precum și obiecte tradiționale 

(sculpturi în lemn, ceramică). De asemenea, laolaltă cu mai mulți meșteșugari locali, la standul nostru 

a fost prezent un artist plastic tradițional care a prezentat o expoziție de păpuși, reprezentând exponenți 

ai celor 14 etnii conlocuitoare din județul Tulcea (3-5 iulie 2018, Bruxelles, Belgia). 

          • Participarea la workshopul „Digital Tourism”, având ca instructor pe dr. Noam Koriat - 

director of Digital and New Media, Information Systems Digital and New Media Department, 

Ministery of Turism, Israel. Întâlnirea a avut scopul de a prezenta modelele de bune practici și strategii 

de dezvoltare a turismului digital (3-4 septembrie 2018).  

          • Participarea la Cupa presei la pescuit desfășurată la Uzlina, având ca gazde Complex 

Cormoran și Egreta Hidroturism, în perioada 28-30 octombrie 2018. 

          •  Participarea la conferința de lansare a proiectului „Managementul integrat al Podișului Nord 

Dobrogean”, la Societatea „Progresul Silvic”. La întâlnire au participat Asociația pentru Dezvoltare 

Durabilă Dakia, Societatea Progresul Silvic, reprezentanți ai instituțiilor publice locale și regionale (28 

noiembrie 2018). 

          Au fost achiziționate un număr de 40 de exemplare din revista Eu iubesc România. 

          A fost finalizat  procesul  de licitație pentru tipărirea și achiziționarea de hărți - Harta Turistică a 

Județului Tulcea.  

- cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism și furnizarea, la cererea acesteia, de 

date statistice referitoare la circulația turistică locală și regională, de date referitoare la evenimente cu 

rol în creșterea circulației turistice care se realizează pe plan local și regional, precum și furnizarea 

altor informații referitoare la activitățile turistice și oferta turistică pe plan local și regional;  

- efectuarea de activități de cercetare de piață pe plan local și regional, de analiză, planificare, 

structurare și elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală și regională și marketing turistic, în 

colaborare cu autorități ale administrației publice locale și cu autoritatea publică centrală pentru 

turism.  



  

Activitatea consilierilor din cadrul Cabinetului președintelui Consiliului Județean 

Grupul consilierilor încadrați la Cabinetul președintelui și-au desfășurat activitatea în 

conformitate cu atribuțiile care le-au revenit în fișele de post, după cum urmează: 

 Au participat la elaborarea de studii și analize în sprijinul fundamentării deciziilor președintelui 

și a hotărârilor Consiliului Județean, cât și la dezbaterea acestora în ședințele ordinare ale 

Consiliului în anul 2018; 

 Au participat direct sau în numele președintelui la activități culturale, sportive, la acțiuni cu 

caracter social și umanitar;   

 Au participat la audiențele președintelui, la întocmirea și comunicarea răspunsurilor la petițiile 

și cererile de informații cu caracter public adresate președintelui; 

 Au participat la ședințe ale consiliilor locale de la comune și orașe, au urmărit și preluat 

propunerile primarilor privind dezvoltarea serviciilor publice de interes județean; 

 Nu în ultimul rând, consilierii președintelui au sprijinit și îndrumat unitățile din subordinea 

Consiliului Județean. 

 

Activitatea de Registratură și Relații Publice 

 

 În perioada analizată au fost desfășurate următoarele activități: 

-  S-a urmărit organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a circuitului documentelor, astfel încât, pe baza 

registrelor de intrare-ieşire, să poată fi cunoscut, în orice moment, locul şi stadiul în care se află documentele, 

precum şi modul în care au fost rezolvate. 

- Prin intermediul registrului de intrări/ieșiri au fost înregistrate un număr de 18.960 de documente. 

- Activitatea de transmitere a corespondenței prin poștă (poștă normală sau poștă specială); ridicarea 

corespondenței de la căsuța Consiliului Județean Tulcea; gestionarea activității de transmitere/primire prin 

intermediul Poștei Militare; întocmirea documentației pentru alimentarea contului Consiliului Județean Tulcea 

pentru activități de poștă, întocmirea borderourilor sau a altor documente specifice etc. 

- Înregistrarea intrărilor/ieșirilor prin intermediul Sistemului Electronic de Gestionare a Documentelor. 

  

 

       În final, aș dori să mulțumesc încă o dată atât colegilor din Legislativ, cât și celor din 

aparatul de lucru al Consiliului Județean și sper, pentru binele acestui județ, la o continuare a 

bunei colaborări cu Instituția Prefectului, cu  aleșii locali din municipiu și comune, precum și 

cu ceilalți factori de decizie de la nivelul județului, întrucât suntem într-o o perioadă foarte 

importantă pentru viitorul tulcenilor, respectiv realizarea investițiilor derulate prin ADI ITI 

Delta Dunării.  

      Trebuie să ne unim forțele, dincolo de orice barieră politică, și să dăm dovadă de 

determinare și profesionalism în realizarea acestui mare obiectiv, care va însemna practic un 

salt fară precedent în dezvoltarea socio-economică a județului și a comunității tulcene.  

 

Preşedintele Consiliului Județean Tulcea, 

                                     Horia TEODORESCU 

 
 


